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1 Inledning
1.1 Bakgrund

Nationalparken  är  den  svenska  naturvårdens  flaggskepp.  Naturområden  kan  skyddas  på

många olika sätt, men nationalparken är den äldsta och starkaste bevarandeformen. Ungefär

90 procent av de svenska nationalparkernas samlade yta är belägna i fjällvärlden,1 som nästan

uteslutande består av renskötselmark.2 Tanken med nationalparker är att bevara orörd eller

väsentligen  opåverkad  natur  i  dess  ursprungliga  tillstånd,3 d.v.s.  att  skydda  den  från

exploatering. Dess syften borde därför rimma väl ihop med renskötselns. Nedskräpning och

helikoptertrafik, som generellt sett är förbjudna aktiviteter inom nationalparker, är oftast inga

önskvärda företeelser vid renskötsel. I Tavvavuoma-området norr om Kiruna, som finns med i

Naturvårdsverkets långsiktiga nationalparksplan,4 har slitaget från den ökade turismen höjt

röster för att nationalparksplanerna i området ska förverkligas, särskilt från renskötarhåll.5 På

andra håll har man ställt sig betydligt mer skeptisk till inrättande av nationalparker. I samma

kommun  tvingades  Naturvårdsverket  i  slutet  av  1980-talet  återkalla  sitt  förslag  till

nationalpark  i  Kebnekaise-området,  delvis  p.g.a.  motstånd  från  de  berörda  samebyarna.6

Under  1990-talet  la  Naturvårdsverket  fram förslag  på  en  nationalpark  i  Jämtlandsfjällen,

vilket  också  tvingades  återkallas  när  samebyarna  slutligen  motsatte  sig  förslaget.7

Naturvården och renskötseln har alltså  visat  sig komma i konflikt  med varandra vid flera

tillfällen,  trots  deras  till  synes  gemensamma intressen.  I  denna uppsats beskrivs dock hur

förhållandet  mellan  den samiska  renskötseln och den statliga  naturvården är  allt  annat  än

okomplicerat. Vissa renskötare har gjort gällande att deras markanvändning försvårats genom

nationalparksbestämmelser och därför krävt större rättigheter inom de skyddade områdena,8

samtidigt som de miljöpolitiska kraven på naturvård ständigt verkar öka.

I slutet  av 1990-talet  beslutade riksdagen om de s.k. nationella miljökvalitetsmålen.  Dessa

utgör  Sveriges  övergripande  miljöpolitiska  riktlinjer  och  har  som  syfte  att  precisera

miljöbalkens (1998:808) (MB) mål och ge ledning vid tillämpningen av dess bestämmelser,

1 Naturvårdsverket, [http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8814-9.pdf?
pid=22947], 2018-12-13. De föreslagna nationalparkerna skulle ytterligare öka denna siffra, se karta.

2 Prop. 2008/09:214, s. 56.
3 Prop. 1997/98:45, del II, s. 69.
4 Naturvårdsverket, 2008, s. 21.
5 Naturskyddsföreningen, [https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2010-4/missforstand-

bromsar-nationalpark], 2018-12-13.
6 Sandell, 2000, s. 42 f.
7 Torp, 2005, s. 156.
8 Se exempelvis Sandell, 2000, s. 42 f och Handölsdalens, Tåssåsens och Mittådalens samebyars skrivelse 

2016-01-22.

4

https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2010-4/missforstand-bromsar-nationalpark
https://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/2010-4/missforstand-bromsar-nationalpark
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8814-9.pdf?pid=22947
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8814-9.pdf?pid=22947


även i enskilda fall.9 Bland dessa finns målet ”storslagen fjällmiljö” som innebär att fjällen

ska skyddas mot ingrepp och präglas av en hög grad av ursprunglighet, både vad gäller natur-

och kulturvärden. Turism, jakt, fiske, renskötsel och andra verksamheter ska ta hänsyn till

dessa värden vid nyttjandet av marken. Samtidigt konstateras att en livskraftig renskötsel är

en  förutsättning  för  att  landskapet  ska  kunna bevaras,  och  att  renskötseln  är  av  väsentlig

betydelse för fjällen som kulturbygd. Målet stadgar därför vidare att fjällen ska bevaras som

ett  av  renskötseln  betespräglat  landskap,  där  det  samiska  kulturarvet  ska  skyddas  och

utvecklas.10 

Avvägningen mellan de miljöpolitiska kraven på naturvård och beaktandet  av de samiska

markrättigheterna framstår som en mycket svår uppgift. Naturvården anses vara av allmänt

intresse,11 samtidigt som renskötsel är en förutsättning för att den samiska kulturen ska kunna

bevaras.12 I  1 kap.  2 § 3 st.  regeringsformen (1974:152) (RF) anges att  det allmänna ska

främja en hållbar utveckling och god miljö,  medan 6 st.  i  samma paragraf stadgar att  det

samiska  folkets  möjligheter  att  behålla  och  utveckla  ett  eget  kultur-  och samfundsliv  ska

främjas. Därtill kan nämnas att både renskötsel och naturvård kan vara av riksintresse enligt

3 kap. 5-6 §§ MB. Det rör sig således om två allmänna intressen, och frågan är hur staten

hanterar denna svåra avvägning. I vilken utsträckning beaktas de samiska markrättigheterna

vid inrättande av områdesskydd? 

Det  är  delvis  mot  denna  bakgrund  som  statliga  Naturvårdsverket  för  närvarande  utreder

förhållandet mellan de samiska rättigheterna och områdesskydd.13 Naturvårdsverket uppdrog

2016 åt  två konsulter,  Marie  B. Hagsgård och Eivind Torp,  att  utreda rättsläget  i  var sin

rapport. En fråga som diskuterats i rapporterna är huruvida staten kan avtala med samebyar

om renskötselrätten. Sådana avtal skulle exempelvis kunna handla om att en sameby avstår

från  att  använda  sitt  betesområde  för  renskötsel  eller  avstår  från  den  i  renskötselrätten

ingående jakt- och fiskerätten i området,14 istället  för ett upphävande av renskötselrätten.15

Frågan om det går att avtala om renskötselrätt är dock komplicerad, och slutsatserna skiljer

sig  åt  mellan  de  två  rapporterna.  Hagsgård  anser  att  avtal  om renskötselrätten  skulle  ge

samerna  ett  ökat  inflytande  vid  bildandet  av  nationalparker16 och  leda  till

9 Prop. 1997/98:45, del II, s. 8.
10 Prop. 1997/98:145, s. 117 ff.
11 Prop. 1993/94:117, s. 15 f.
12 Prop. 1976/78:80, s. 111.
13 Naturvårdsverket, [https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-

efter-omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Samiska_rattigheter_och_omradesskydd/], 2018-12-13.
14 Torp, 2018, s. 751.
15 Se SOU 2001:101, s. 448.
16 Hagsgård, 2016, s. 18.
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nationalparksbestämmelser  med  respekt  för  renskötselrätten,  särskilt  med  svensk

konstitutionell rätt och internationella åtaganden i åtanke.17 Torp gör å andra sidan gällande att

avtal  om  renskötselrätten  inte  har  lagstöd  i  gällande  rätt,  främst  med  hänvisning  till

rennäringslagens  (1971:437)  (RNL) bestämmelser.18 Rättsläget  gällande  avtal  om

renskötselrätten  är  således  fortfarande  oklart,  och  ska  därför  utredas  vidare  i  följande

framställning.

1.2 Syfte

Syftet med denna framställning är att analysera de rättsliga förutsättningarna för regleringen

av  renskötselrättens  utövande  inom  nationalparker.  Det  övergripande  syftet  berör  både

lagstiftningen  som  specifikt  reglerar  nationalparkerna  och  den  allmänna  regleringen  av

samernas rättigheter, och kommer besvaras genom följande frågeställningar. 

Hur  har  rättsutvecklingen  sett  ut  vad  gäller  regleringen  av  nationalparker  och  samernas

markrättigheter?  Dagens lagstiftning  är starkt präglad av den tidigare rättsutvecklingen på

området  och  den  rättshistoriska  utvecklingen  av  både  nationalparkslagstiftningen  samt

renskötselrätten kommer därför inledningsvis redogöras för.

Hur ser dagens rättsliga reglering av nationalparker ut i svensk rätt och hur regleras samernas

markanvändning?  I  denna  del  redovisas  de  gällande  bestämmelserna  i  MB  vad  gäller

nationalparker, och därefter den rättsliga regleringen av renskötselrätten. I anslutning till detta

analyseras  huruvida  dagens  rättsliga  reglering  är  förenlig  med  det  konstitutionella

egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF.

Den sista  frågan gäller  huruvida renskötselrätten  inom nationalparker  kan regleras  genom

avtal. Frågan är aktuell eftersom sådana avtal i dagsläget används som ett komplement till

områdesskydd, men det är ännu oklart huruvida det går att sluta avtal om renskötselrätt enligt

gällande  rätt.  Bestämmelserna  som  särskilt  reglerar  samernas  rätt  att  förfoga  över

renskötselrätten kommer studeras närmare i syfte att besvara denna fråga.

Uppsatsens  analys  tar  sin  utgångspunkt  i  ett  civilrättsligt  perspektiv.  Med  detta  avses

rättighetshavarens rätt att faktiskt använda egendomen och rättsligt förfoga över den, vilket

omfattas av egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF. Innebörden av detta utvecklas vidare i avsnitt

3.3.  Man  kan  givetvis  anlägga  andra  perspektiv  på  renskötselrätten,  exempelvis  ett

folkrättsligt, men utgångspunkt för denna framställning är alltså den civilrättsliga aspekten.

17 Se Hagsgård, 2016, s. 43 ff.
18 Torp, 2016, s. 51 f.
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1.3 Metod och material

För  att  besvara  frågan  om  nationalparkslagstiftningens  och  renskötselrättens  rättsliga

utveckling  ska  främst  tidigare  gällande  lagstiftning  och förarbeten  redovisas.  Efter  denna

rättshistoriska tillbakablick kommer huvudsakligen gällande rätt redogöras för. I denna del

redovisas  ett  antal  bestämmelser  i  MB:s  sjunde  kapitel  som  reglerar  bildandet  av

nationalparker  och intresseavvägningen vid sådana beslut,  samt  tillhörande förarbeten och

doktrin.  Som ska visas  i  det  följande  finns  dock skäl  att  ifrågasätta  förarbetena  till  MB,

särskilt mot bakgrund i senare års rättsutveckling av egendomsskyddet. Praxis är således en

viktig rättskälla vid utredning av gällande rätt.

Utredningen  om  bestämmelserna  som  reglerar  samernas  markrättigheter  utgår  från

bestämmelserna  i  RNL  och  tar  vidare  ledning  i  förarbeten.  Eftersom  renskötselrättens

innebörd och karaktär under stora delar av 1900-talet varit okänd för lagstiftaren måste dock

förarbetena  till  RNL  läsas  med  viss  försiktighet.  Rättsläget  har  sedan  RNL:s  tillkomst

klargjorts i ett antal rättsligt betydelsefulla domstolsavgöranden19 som därmed blir viktiga i

följande  analys.  Slutligen  kommer  frågan  som rör  samernas  möjlighet  att  ingå  avtal  om

renskötselrätten analyseras med utgångspunkt i RNL:s bestämmelser samt med vidare ledning

i förarbeten och doktrin. Även i denna del finns anledning att ifrågasätta lagstiftningen och

förarbetena, och domstolspraxis blir således en avgörande rättskälla i denna utredning.

2 Renskötselrätten i nationalparker

2.1 Rättslig utveckling 1909-1999

2.1.1 Synen på renskötselrätten

För  att  utreda  regleringen  av  de  samiska  markrättigheterna  inom nationalparker  ska  först

några inledande ord om renskötselrätten sägas. Renskötselrätten är en mycket komplicerad

rättighet,  och  rättsområdet  brukar  räknas  till  ett  av  de  mest  invecklade  och  outforskade

områdena  inom  svensk  rätt.20 Renskötselrättens  rättsliga  uppbyggnad  har  därför  varit

omtvistad genom åren. Staten har under lång tid erkänt att det finns en rätt för samer att bruka

land och vatten för renskötsel,21 men dess innehåll och omfattning har varit mer oklar och

dessutom varierat över tid.

I slutet av 1800-talet kom den första lagstiftningen som reglerade renskötselrätten. I 1886 års

renbeteslag stadgades att  samerna hade rätt  att  bruka marken ovanför odlingsgränsen som

19 Främst NJA 1981 s. 1 och NJA 2011 s. 109.
20 Bengtsson, 2004, s. 11.
21 Torp, 2008, s. 9.
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betecknades ”de för lapparne afsatta land”. Lagstiftarens utgångspunkt var vid denna tid att

staten  ägde  marken22 men  att  samerna  hade  långtgående  rättigheter  till  områdena.

Renskötselrätten  hade  alltså  en  stark  ställning  inom  fjällmarkerna  enligt  den  första

renbeteslagen. Rättsläget förblev oförändrat när man omarbetade lagen 1898 och 1928, där

markerna  konstaterades  vara  till  samernas  ”uteslutande  begagnande  anvisade”,  d.v.s.  att

samerna hade företräde till bruket av marken.23 När den nu gällande RNL trädde ikraft hade

formuleringen fasats ut, men detta var inte tänkt som någon inskränkning av renskötselrätten i

förhållande till den tidigare gällande lagstiftningen.24 Renskötselrätten hade således en stark

ställning vid tiden för de första renbeteslagarna.25 

Trots denna till synes oförändrade grundinställning har synen på renskötselrätten emellertid

förändrats  genom åren,  vilket  även  har  präglat  lagstiftningen.  I  förarbetena  till  1928  års

renbeteslag  började  man  tala  om  renskötselrätten  som en  rättighet  med  grund  i  det  s.k.

lapprivilegiet,26 d.v.s.  en  rättighet  medgiven  av  staten.  Samernas  markanvändning  ansågs

således vara en näringsrätt med grund i statligt privilegium som var beroende av lagstiftning,

snarare  än  en  civilrättsligt  grundad  rättighet.  Renskötselrättens  rättsliga  grund  var  okänd

under  stora  delar  av  1900-talet  men  prövades  av  Högsta  domstolen  (HD)  i  det  s.k.

Skattefjällsmålet,27 som är det största och mest komplexa tvistemålet i svensk rättshistoria.28

Målet gällde en tvist mellan ett antal samebyar och staten angående rätten till ett fjällområde i

Jämtland, där samebyarna ansåg sig ha bättre rätt till området än staten. Samebyarna förlorade

i  samtliga  instanser,  men  trots  nederlaget  i  äganderättsfrågan  har  avgörandet  haft  stor

betydelse för de samiska  markrättigheterna.  HD gjorde nämligen en rad principuttalanden

som senare fått stor vikt vid tolkningen av renskötselrättens innebörd, bl.a. att renskötselrätten

är en civilrättslig bruksrätt med grund i urminnes hävd, och inte i statligt privilegium. HD

klargjorde vidare att renskötselrätten omfattas av grundlagens egendomsskydd på samma sätt

som äganderätten.29 Domstolsprocessen i Skattefjällsmålet inleddes 1966 och avgjordes 1981,

vilket innebär att frågan om renskötselrättens grund ännu var oavgjord när den nu gällande

RNL trädde i kraft 1971.30

22 Bengtsson, 2004, s. 35.
23 Torp, 2008, s. 10.
24 Prop. 1971:51, s. 57 och JoU 1971:37, s. 38.
25 Torp, 2008, s. 10.
26 Se prop. 1928:43, s. 54 f och SOU 1923:51, s. 101.
27 NJA 1981 s. 1.
28 Allard, 2006, s. 259.
29 NJA 1981 s. 1, s. 248. Renskötselrättens förhållande till egendomsskyddet redovisas vidare i avsnitt 3.2 

nedan.
30 Se prop. 1971:51, s. 60.
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I  förarbetena  till  1971  års  RNL ansåg  lagstiftaren  att  ett  behov  av  en  mer  specificerad

reglering av renskötselrätten hade vuxit fram under 1900-talets mitt, vilket främst motiverades

av renskötselns rationaliserings- och moderniseringsbehov.31 Bakgrunden var att renskötselns

lönsamhet var dålig inom stora delar av renskötselområdet,32 trots att tekniska hjälpmedel med

tiden  blivit  mer  tillgängliga.  Välfärdssamhällets  framväxt  innebar  dessutom  nya  krav  på

bostäder  och liknande,33 samtidigt  som andra näringar  också gjorde allt  större anspråk på

marken. Vidare ansåg lagstiftaren att exploateringen av fjällvärlden i allt högre grad ledde till

intressekonflikter mellan samiska och andra intressen, och att en översyn av ”de materiella

regler efter vilka dessa intressekollisioner skall bedömas och av de allmänna grundsatser på

vilka  reglerna  vilar”  var  nödvändig  för  att  stärka  samernas  rättigheter.34 Följden  av  att

renskötselrätten i  allt  större utsträckning preciserades  blev dock att  rättigheten i  praktiken

begränsades.35 Man  lyckades  heller  inte  undvika  intressekollisioner  med  den  nya

lagstiftningen,  vilket  blev  särskilt  tydligt  i  fråga  om  nationalparker.  Med  tiden  skulle

nämligen  naturvårds-  och  renskötselintresset  komma  i  allt  större  konflikt  angående

markanvändningen inom nationalparkerna.

2.1.2 Den tidiga naturvårdslagstiftningen

Sverige  var  först  i  Europa  med  att  inrätta  nationalparker.36 Året  var  1909,  men  själva

nationalparksidén  är  äldre  än  så.  Redan  på  slutet  av  1800-talet  hade  tankar  väckts  om

fridlysning  av  vissa  naturområden  när  A.E.  Nordenskiöld  publicerade  sitt  ”Förslag  till

inrättandet af riksparker i de nordiska länderna”.37 Nordenskiöld oroade sig för att de nordiska

ländernas orörda naturområden var på väg att försvinna som en följd av industrisamhällets

framfart, och föreslog därför att delar av dessa borde avsättas och skyddas för eftervärlden. 

Nordens länder ega vidsträckta områden kronojord. Mångenstädes lemnar denna föga eller

ingen afkastning  och utan nämnvärd uppoffring kunde derför en lämplig sträcka utväljas

och förklaras för Rikspark, der skog och mark och sjö skulle få stå alldeles orörda, der träd

ej  finge fällas,  snår  ej  rödjas,  gräs  ej  afmejas,  och der  alla  djur  som ej  voro verkliga

skadedjur, året om kunde gå trygga för jägarnes lod.38

31 SOU 1968:16, s. 36. Se också prop. 1962:68.
32 Prop. 1971:51, s. 136 f.
33 Torp, 2005, s. 166.
34 Prop. 1971:51, s. 50.
35 Torp, 2005, s. 166 och Torp, 2008, s. 54 f.
36 Naturvårdsverket, 2008, s. 9.
37 Nordenskiöld, 1880, s. 10.
38 Nordenskiöld, 1880, s. 10.

9



Nordenskiölds förslag fick emellertid inget större genomslag, och det skulle dröja fram till

1904 innan hans idéer började vinna gehör. Genom en riksdagsmotion av ledamoten Karl

Starbäck  väcktes  frågan  om  naturvårdslagstiftning  på  nytt.  Motionen  fick  brett  stöd  i

riksdagen och ledde till att regeringen tillsatte en utredning om ett lagstadgat naturskydd.39

Utredningen föreslog i sitt betänkande 1907 att större sammanhängande områden bör kunna

fridlysas och pekade ut ett antal möjliga nationalparker, bl.a. Stora Sjöfallet och Abisko, som

senare kom att avsättas till nationalparker. Sett till arealen var en överväldigande majoritet av

de utpekade områdena belägna i fjällområdet.40 Precis som Nordenskiöld föreställt sig ansågs

dessa områden inte ha något större ekonomiskt värde, vilket verkar varit avgörande för dess

lämplighet  i  naturvårdssammanhang.41 Markens  betydelse  för  samernas  markanvändning

verkar inte beaktats i detta sammanhang.

Trots denna uttalade strategi var det främsta skälet för naturskydd att hindra exploatering och

ekonomisk  misshushållning  av  naturresurserna,  exempelvis  vad  gäller  jakt,  fiske  och

överdriven skogsavverkning. Ett annat framträdande motiv var det naturvetenskapliga, d.v.s.

att  naturen  bör  skyddas  i  syfte  att  forskare  ska  kunna  följa  dess  ostörda  utveckling.

Utredningen underströk att skyddade områden kan vara minst lika viktiga för vetenskapen

som exempelvis botaniska trädgårdar och muséer.42 Det var dock inte bara vetenskapen som

ansågs ha intresse av skyddade områden – nationalparkerna skulle även tjäna allmänheten

genom sitt skönhetsvärde. Vidare fanns en kulturhistorisk aspekt på nationalparksidén, vilket

innebar att områden kunde anses skyddsvärda med anledning av historiska händelser, sägner

eller andra folkliga traditioner.43 Betänkandet resulterade i en proposition ställd till 1909 års

riksdag,44 som i stort sett visade sig vara helt okontroversiell och antogs utan större debatt.45

Den 1 januari 1910 trädde Sveriges första naturskyddslagar i kraft, däribland lag angående

nationalparker (1909:56) (nationalparkslagen).46 Den nya lagen innebar att mark i statlig ägo

nu kunde avsättas för bildande nationalparker, 1 §, och nio nationalparker bildades i och med

detta.47

39 Ödmann m fl, 1982, s. 80.
40 Se bet. 1907, s. 80 f.
41 Bet. 1907, s. 65 ff.
42 Bet. 1907, s. 6 f.
43 Bet. 1907, s. 8.
44 Prop. 1909:102.
45 Ödmann m fl, 1982, s. 84 f.
46 Ödmann m fl, 1982, s. 81 f.
47 Naturvårdsverket, 2008, s. 86.
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Den  bärande  tanken  bakom  lagstiftningen  var  att  bevara  naturen  och  skydda  den  från

mänsklig  påverkan.48 Nationalparkslagen  stadgade  följaktligen  förbud  mot  viss

markanvändning inom de utpekade nationalparksområdena, exempelvis jakt, uppförande av

byggnad  och  bearbetning  av  mineraler. Förbuden  skulle  emellertid  inte  leda  till

inskränkningar  i  enskild  rätt.  Dessa  skulle  som  huvudregel  lämnas  ”oförkränkta”.  Om

skyddsområdet  låg  inom renskötselområden,  vilket  majoriteten  av  nationalparkerna  alltså

gjorde, ”böra lapparnes rättigheter lämnas i hufvudsak oförkränkta”.49 Med detta menade man

i förarbetena att  renskötselrätten,  d.v.s.  rätten till  renbete,  skogsfång, jakt och fiske enligt

1898 års renbeteslag, endast kunde accepteras om undantag gjordes för jakträtten. Samernas

starka  rättigheter50 ansågs  alltså  vara  underkastade  fridlysningsbestämmelserna  i

jaktlagstiftningen,  och  förslaget  innebar  vidare  att  renskötselrätten  var  begränsad  till

skogsfång,  renbete  och fiske inom nationalparkerna,  vilket  i  princip  innebar  att  samernas

jakträtt kunde upphävas i skyddsområdena.51 

Bestämmelsen innebar vidare att lagstiftaren gjorde skillnad på enskild rätt och renskötselrätt.

Vid ett inrättande av nationalpark skulle enskild rätt lämnas oinskränkt medan renskötselrätten

borde  lämnas oinskränkt i huvudsak. Renskötselrätten ansågs således inte ha samma skydd

som enskild rätt, vilket förklarar varför begränsningarna i samernas rättigheter kunde göras

mer lättvindigt.52 Lagstiftaren motiverade detta bl.a. med att samernas markanvändning inte

ansågs ha någon betydande påverkan på den bevarandevärda naturen. Tvärtom anförde man

att renskötseln kompletterade naturen och att en lappländsk nationalpark inte vore densamma

utan det ”lappska folkelementets närvaro”.53 Jaktförbudet kom dock att justeras i det slutliga

förslaget till att bara omfatta jakt på björn men utvidgades senare till att även avse jakt på lo,

älg och örn i samband med en lagändring 1927 samt genom 1938 års jaktlagstiftning.54 I 1928

års  renbeteslag  (1928:309)  tillkom  dessutom  en  hänvisning  i  1  §  som  angav  att

renskötselrättens omfattning inom nationalpark regleras särskilt i nationalparkslagen. Denna

hänvisning  innebar  att  renskötselrätten  redovisades  i  renbeteslagen  medan

nationalparkslagstiftningen  innehöll  särskilda  bestämmelser  om  renskötselrätten  inom

nationalpark, vilket med tiden skulle ge upphov till vissa tolkningsproblem.

48 Bet. 1907, s. 47.
49 Bet. 1907, s. 49.
50 Se det ovan anförda, avsnitt 2.1.1.
51 Bet. 1907, s. 50.
52 Torp, 2005, s. 127.
53 Bet. 1907, s. 49.
54 SOU 1951:5, s. 38.
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Sammanfattningsvis var lagstiftarens uttalade grundinställning att renskötselrätten inte skulle

inskränkas genom inrättande av nationalpark. Detta berodde främst på att man inte såg någon

konflikt  mellan  renskötseln och naturvårdsintresset  vid denna tid.  Trots  detta  innebar  den

tidiga naturskyddslagstiftningen betydande inskränkningar i renskötselrätten,  kanske främst

vad gäller jakträtten. Förbuden i nationalparkslagen och jaktlagstiftningen omfattade den för

samerna ekonomiskt viktiga älgen samt flertalet rovdjur med renen som huvudsakligt byte,

vilket innebar att renskötare inte längre fick freda sina renar från rovdjursangrepp. Inrättandet

av  de  första  nationalparkerna  begränsade  således  samernas  faktiska  nyttjande  av  marken

avsevärt, och kan antas ha fått påtagliga konsekvenser för renskötseln.55 Detta inte minst med

tanke på att betydande arealer avsattes som nationalparker på renskötselmark.56

Nationalparkslagstiftningen  gick  i  stort  sett  oförändrad  under  kommande  år.  Först  1952

antogs  en  ny  naturskyddslag  (1952:688)  (NSL),  som  dock  inte  innebar  någon  materiell

förändring i rättsläget beträffande renskötseln i nationalparker.57 Uppfattningen var alltjämt att

ett  nationalparksbeslut  inte  kunde påverka  renskötselrätten,  varken i  samband  med  själva

inrättandet eller genom nationalparksföreskrifterna.58 I förarbetena uteslöts dock inte att det

skulle komma att  krävas en begränsning av renskötselrätten inom nationalparker  om det i

framtiden skulle visa sig vara nödvändigt ur naturvårdssynpunkt. Vidare ansåg man att en

sådan begränsning skulle kräva en ändring i renbeteslagen snarare än i NSL, vilket skulle

kunna ske på initiativ av ansvarig myndighet.59

I samma vända ändrades expropriationslagen (1917:189) (ExprL), vilket gav staten möjlighet

att  expropriera  enskild  mark  för  nationalparksändamål.60 Detta  innebar  att  särskilda

markrättigheter, till vilka renskötselrätten rimligtvis borde räknas, skulle kunna exproprieras i

samband  med  nationalparksbeslut.  Någon  särskild  diskussion  om  renskötselrättens

förhållande  till  de  nya  expropriationsbestämmelserna  verkar  dock  inte  förekommit  under

lagstiftningsarbetet.61

2.1.3 En ny lappländsk nationalpark

Under 1960-talet  påbörjades en översyn av nationalparkslagstiftningen, vilket resulterade i

1964 års naturvårdslag (1964:822) (NVL). Utredningen ansåg i sitt betänkande att det rått

ovisshet  bland  allmänheten  kring  syftet  med  nationalparkerna  ända  sedan  1909  års

55 Jfr Torp, 2005, s. 164.
56 De två nationalparkerna i Sarek och Stora Sjöfallet omfattade exempelvis ca 2400 km², SOU 1951:5, s. 82.
57 Prop. 1952:188, s. 1.
58 Prop. 1952:188, s. 36.
59 SOU 1951:5, s. 87 f.
60 Prop. 1952:188, s. 37.
61 Se SOU 1951:5, s. 176 ff och prop. 1952:188, s. 86 ff.
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nationalparkslag,  och föreslog  därför  att  den  nya  lagen skulle  ange  för  vilka  ändamål  en

nationalpark  inrättas.62 Vidare  förordades  en  allmän  revidering  av  gällande

nationalparksföreskrifter i syfte att underlätta turism i områdena. Med detta hoppades man

tillgängliggöra nationalparkerna för den breda massan. Utredningen underströk att det var av

utomordentligt  stor  vikt  att  detta  sker  genom  en  lämplig  avvägning  mellan  de  olika

inblandade  intressena,63 men  någon ändring  i  bestämmelserna  kring  renskötselrätten  inom

nationalparker  föreslogs  inte.  Istället  ansåg man  att  föreskrifterna  för  den nyligt  inrättade

nationalparken  i  Padjelanta  i  vissa  delar  skulle  vara  vägledande  för  ”övriga  lappländska

nationalparker”.64

Padjelanta nationalpark, som bildades efter en proposition till 1962 års riksdag, skulle utgöra

ett  värdefullt  komplement  till  den  i  öster  direkt  angränsande  nationalparken  Sarek  och

dessutom  fungera  som kompensation  för  intrången  som tidigare  gjorts  i  Stora  Sjöfallets

nationalpark.65 I förslaget ansåg man att områdets vildmarkskaraktär var mycket skyddsvärd

och att exploatering för turiständamål i största grad skulle undvikas. Vidare underströk man

att  nationalparken  skulle  vara  till  stor  fördel  för  renskötseln  i  området  eftersom de  rika

renbetesmarkerna  därigenom fick  ett  formellt  skydd,  samtidigt  som nyttjandet  fortfarande

skulle  vara  obehindrat.66 Renskötselrätten  skulle  alltså  inte  inskränkas  i  den  nya

nationalparken – ett  resonemang som känns igen från tidigare  nationalparksbestämmelser.

Denna gång klargjordes dock att samerna skulle äga rätt att bedriva jakt på björn, lo och älg,

både i nödvärnssyfte och i allmänhet. Vidare skulle fiske få bedrivas inom nationalparkens

vattendrag. Förslaget innebar därmed en utvidgning av renskötselrätten inom nationalpark i

förhållande  till  tidigare  nationalparksbeslut.  Än  mer  intressant  är  dock  kanske  att  den

renskötande  befolkningen  föreslogs  få  tillstånd  att  flyga  inom  nationalparken.67 Detta

ställningstagande ger vidare stöd för att att renskötselrätten kunde anses omfatta rättigheter

som inte fanns uppräknade 1928 års renbeteslag.68

Vad  som  avsågs  med  att  delar  av  föreskrifterna  för  Padjelanta  nationalpark  skulle  vara

vägledande för andra nationalparker i tillämpliga delar klargjordes aldrig i betänkandet, och

någon  ändring  i  nationalparkslagstiftningen  föreslogs  alltså  inte.69 Den  nya  NVL innebar

62 SOU 1962:36, s. 199 f.
63 SOU 1962:36, s. 201.
64 SOU 1962:36, s. 199 f.
65 Prop. 1962:126, s. 5.
66 Prop. 1962:126, s. 25.
67 Prop. 1962:126, s. 26.
68 Torp, 2005, s. 168.
69 Se SOU 1962:36, s. 199 f och 344.
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därför  inga  större  förändringar  för  renskötseln  inom  nationalparker.70 Svenska  Samernas

Riksförbund (SSR) motsatte sig ett överförande av den gamla lydelsen till den nya lagen. I ett

remissyttrande kritiserade man utredningens förslag och anförde bl.a. att begreppet enskild

rätt  torde  inkludera  renskötselrätt,  samt  att  renskötande  samer  hade  privat  äganderätt  till

byggnader  som  används  till  renskötsel.  Vidare  ansåg  man  att  lydelsen  om  ”medgivna

rättigheter” var direkt missvisande då samernas rätt till ”land och vatten är av ålder bestående

och icke  härledes  från  kronan”,71 vilket  ger  uttryck  för  en civilrättsligt  grundad rättighet.

Redan på denna tid, ca 15 år innan dom meddelades i Skattefjällsmålet, diskuterades alltså

renskötselrättens rättsliga grund. Vid införandet av 1964 års NVL var frågan ännu oklar, och

departementschefen bemötte inte SSR:s invändningar utan konstaterade endast att tillbörlig

hänsyn  till  renskötselintresset  skulle  tas  vid  meddelande  av  nationalparksföreskrifter.72

Formuleringen kom dock senare att ersättas av en hänvisning till den nya RNL i samband

med en översyn av NVL.73  I 6 § NVL stadgades följande:

Enligt 5 § meddelade föreskrifter skola ej lända till  inskränkningar i redan uppkommen

enskild rätt. 

Ej heller skola sådana föreskrifter föranleda inskränkning i samerna enligt rennäringslagen

(1971:437) tillkommande rättigheter till bete, skogsfång, fiske eller jakt efter andra djur än

björn, lo, varg, järv, älg och örn eller innebära hinder för samerna att eljest uppehålla sig

inom nationalparken eller att där medföra hundar för bevakning av renhjordar.74

Bortsett  från ändringen i  NVL föranledde översynen inga relevanta  ändringar  i  rättsläget.

Flera intressanta remissyttranden som rör renskötselrätten inom nationalpark gjordes dock i

samband med utredningen.  Bl.a.  ansåg länsstyrelserna i  Jämtlands och Norrbottens län att

renskötselrätten stod i strid med naturvårdsintresset och hindrade en god naturhushållning.

Svenska naturskyddsföreningen ansåg att samernas intressen inom nationalparkerna ”måste

samordnas med de oavvisliga kraven från naturvårdssynpunkt” och förespråkade därför ett

totalt jaktförbud inom nationalpark. Naturvårdsverket föreslog att NVL:s undantag för enskild

rätt och renskötselrätt inom nationalpark skulle bytas ut mot en bestämmelse om att ersättning

får utgå om pågående markanvändning avsevärt försvåras.75 Departementschefen underströk

dock  att  nationalparkslagstiftningen  inte  ger  möjlighet  till  tvångsåtgärder  gentemot

renskötselrätten eller andra enskilda rättigheter, och att sådana inskränkningar endast kan ske

70 Se prop. 1964:148, s. 39.
71 Prop. 1964:148, s. 40.
72 Prop. 1964:148, s. 40 f.
73 Prop. 1974:166, s. 2.
74 Järvjakt undantogs p.g.a. generellt jaktförbud, se prop. 1974:166, s. 116.
75 Prop. 1974:166, s. 65.
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med stöd av ExprL och RNL. Naturvårdsverkets förslag om att möjliggöra sådana åtgärder i

nationalparksbestämmelserna skulle enligt departementschefen innebära en omgestaltning av

institutet nationalpark, vilket knappast kunde accepteras utan ytterligare utredning.76

2.1.4 Ökande spänning mellan renskötseln och naturvården

Trots  departementschefens  klargörande av rättsläget  skulle  bestämmelsen i  6 § NVL med

tiden vålla en del oklarheter i tillämpningen hos olika myndigheter. Med anledning av detta

fick 1988 års naturvårdslagsutredning i uppdrag att närmare belysa frågan om renskötselrätten

inom  nationalpark.77 Precis  som  antytts  av  remissinstanserna  i  den  föregående

naturvårdsutredningen hade vissa motsättningar  mellan  företrädare för renskötseln och det

statliga naturvårdsintresset vuxit fram under åren. Rationaliseringen och mekaniseringen av

renskötseln som pågått sedan 1900-talets mitt hade nu börjat komma i konflikt med det allt

starkare naturvårdsintresset.78 I  centrum för denna konflikt  stod bestämmelsen i 6 § NVL.

Från  naturvårdshåll  hade  man  börjat  ifrågasätta  samernas  rätt  att  för  renskötselns  behov

uppföra  byggnader  och andra  anläggningar  samt  använda terrängfordon på  barmark  inom

nationalparkerna.  Naturvårdsverket  ansåg  att  renskötselrätten  inom  nationalpark  var

begränsad till det bruk som uttryckligen angavs i 6 § 2 st. NVL, d.v.s. rätt till bete, skogsfång,

viss jakt samt medförande av hundar för bevakning av renhjordar. Rätten att uppföra broar

och  andra  anläggningar,  som  följde  av  RNL,  kunde  enligt  Naturvårdsverket  inte  göras

gällande  inom nationalparker  utan  dispens  från  nationalparksföreskrifterna  i  enlighet  med

5 § nationalparksförordningen (1987:938) (NPF).79 Rennäringsmyndigheterna  menade å sin

sida att rätten att uppföra olika anläggningar var ett naturligt inslag i renskötseln och därmed

skulle  anses  omfattas  av  6  §  2  st.  NVL.  Vad gäller  barmarkskörningen  anförde  man  att

renskötare måste ha samma rätt till modern teknik som utövare av andra näringar, och att ett

förbud  mot  barmarkskörning  torde  ge  rätt  till  ersättning  på  samma  grunder  som  vid

expropriation.80

Utredningen  konstaterade  inledningsvis  att  det  kan  finnas  behov  av  att  begränsa

renskötselrätten inom vissa nationalparker i syfte att tillgodose naturvårdens ändamål, och att

det därför bör vara möjligt att förbjuda olämpliga anläggningar och barmarkskörning inom

nationalpark.  Efter  detta  inledande  ställningstagande  redovisas  en  studie  av  tidigare

76 Prop. 1974:166, s. 116.
77 SOU 1990:38, s. 193.
78 Se exempelvis SOU 1990:38, s. 11.
79 SOU 1990:38, s. 196.
80 SOU 1990:38, s. 197.
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lagstiftning  och  förarbeten,81 som  enligt  utredningen  inte  ger  något  stöd  för  att

renskötselrätten enligt 6 § 2 st. NVL skulle vara inskränkt i förhållande till RNL, bortsett från

viss jakt. Utredningen drog därefter slutsatsen att det inte finns lagstöd för inskränkningar av

renskötselrätten genom nationalparksföreskrifter och att sådana därmed inte kan användas för

att förbjuda exempelvis barmarkskörning och uppförande av vissa anläggningar. Man fann

detta  inkonsekvent  med  tanke på att  renskötselrätten  kan upphävas  på  visst  markområde,

exempelvis nationalpark, när expropriationsskäl föreligger enligt 26 § RNL. Det faktum att

6 § 2 st. NVL  inte  tillät  motsvarande  inskränkningar  innebar  enligt  utredningen  att

bestämmelserna stod i strid med varandra.82 Denna konflikt skulle enligt utredningen enklast

lösas genom att 6 § 2 st. NVL ersattes med ett stadgande om att nationalparksföreskrifter inte

får  inskränka  rättigheter  som följer  av  RNL om det  inte  är  av  ”väsentlig  betydelse  från

naturvårdssynpunkt”, vilket skulle kunna ge upphov till ersättning om föreskrifterna medför

skada eller olägenhet för renskötseln.83

Utredningens förslag resulterade emellertid inte i någon ändring av 6 § 2 st. NVL, och istället

upphävdes paragrafen. Regeringen ansåg nämligen att bestämmelsen, vars lydelse i huvudsak

varit  oförändrad  sedan  1909  års  nationalparkslag,  med  tiden  hade  förlorat  sin  praktiska

betydelse, särskilt genom tillkomsten av 1971 års RNL.84 Vad exakt som åsyftades med detta

är inte alldeles lätt att uttyda, men i anslutning till detta understryker man att renskötselrätten

kan upphävas genom expropriationsförfarandet i 26 § RNL. Regeringen verkar alltså antyda

att denna möjlighet var en nyhet i 1971 års RNL, men en sådan bestämmelse fanns redan i

1928 års renbeteslag.85 Utredningen hade tidigare anfört att bestämmelsen om enskild rätt i

nationalparker,  som  ju  inte  innefattade  renskötselrätten,  var  utdaterad  och  gav  enskilda

rättighetshavare  en  omotiverat  stark  ställning.86 Detta  talade  dock  för  ett  upphävande  av

6 § 1 st.  NVL, och syftade alltså inte till  renskötselrätten som stadgades i  6 § 2 st.  NVL.

Regeringen  gjorde  alltså  möjligen  en  feltolkning  av  utredningens  förslag  när  man

konstaterade att övervägande skäl talade för att 6 § 2 st. NVL förlorat sin relevans. Vidare

hade utredningen tidigare poängterat att renskötselrätten fått en starkare ställning genom det

förhållandevis färska avgörandet i Skattefjällsmålet,  vilket inte beaktats  vid tillkomsten av

nationalparkslagarna  och  rimligtvis  torde  ha  talat  för  en  stärkt  renskötselrätt  i  det  nya

81 SOU 1990:38, s. 369 ff.
82 SOU 1990:38, s. 197 f.
83 SOU 1990:38, s. 199.
84 Prop. 1990/91:90, s. 409.
85 Prop. 1971:51, s. 47 f.
86 SOU 1990:38, s. 199 f.
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förslaget.87 Regeringen kommenterade aldrig det då knappt tio år gamla avgörandet, vilket är

mycket  anmärkningsvärt  med  tanke  på  att  det  innebar  viktiga  klargöranden  i  rättsläget

beträffande  renskötselrätten.  Istället  konstaterade  regeringen helt  enkelt  att  förslaget  i  sak

överensstämde med utredningens, och att de föreslagna ändringarna inte skulle innebära en

försvagning av renskötselrätten inom nationalpark.88

Upphävandet av 6 § NVL innebar i praktiken att Naturvårdsverket fick möjlighet att meddela

föreskrifter som inskränker samernas rättigheter enligt RNL. I 5 § 2 st. NVL stadgades att: 

Regeringen  eller  den  myndighet  som  regeringen  bestämmer  får  för  varje  särskild

nationalpark meddela de föreskrifter beträffande rätten att färdas över nationalparken eller

annars vistas där och beträffande ordningen i övrigt inom området,  som behövs för att

tillgodose ändamålet med nationalparken.

Eftersom 6 § NVL inte längre fanns som garant för samernas rättigheter inom nationalpark

kom markanvändningen hädanefter att regleras i föreskrifterna för varje nationalpark, vilket

meddelas av Naturvårdsverket enligt 4 § NPF. Detta innebar att den tidigare tvistiga frågan

om uppförande av olika anläggningar och barmarkskörning inom nationalpark var avgjord.

Eftersom nationalparksföreskrifterna  helt  enkelt  förbjöd  sådana  åtgärder  var  man  därmed

hänvisad till undantag från föreskrifterna, också meddelade av Naturvårdsverket enligt NPF.89

I samband med denna ändring infördes en lagstadgad rätt till ersättning för inskränkningar i

renskötselrätten. I 26 § NVL stadgades att föreskrifter som är så pass ingripande att pågående

markanvändning  avsevärt  försvåras  skulle  ge  rätt  till  ersättning  för  den  skada

rättighetshavaren därigenom led.90  Vad som avsågs med ett avsevärt försvårande klargjordes

inte i detta sammanhang.91 Den gamla lydelsen som reglerade jakträtten behölls i praktiken

eftersom 26 § NVL inte medgav ersättning för inskränkningar i rätten till jakt efter björn, lo,

varg, järv, älg och örn. Ersättningsbestämmelserna tog i första hand sikte på renskötselrätten

men kunde också bli tillämpliga på ”annan enskild rätt”,92 och därmed sammanfogades alltså

de tidigare skilda begreppen renskötselrätt och enskild rätt.

Ändringen av NVL 1991 innebar alltså en genomgripande förändring av den rättsordning som

dittills  hade  rått.  Även  om  jaktförbuden  inom  nationalparkerna  faktiskt  innebar

inskränkningar  i  renskötselrätten  hade  konsensus  ändå  varit  att  samernas  rättigheter  inte

87 SOU 1990:38, s. 197 f.
88 Prop. 1990/91:90, s. 408 f.
89 Torp, 2005, s. 177.
90 Bestämmelsen var dock av föga betydelse eftersom RNL redan innehöll mer generösa ersättningsregler, se 

28 § RNL.
91 Se prop. 1990/91:90, s. 470.
92 Prop. 1990/91:90, s. 470.
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kunde begränsas genom nationalparkslagstiftningen. Denna uppfattning tog ursprungligen sitt

uttryck  i  bestämmelserna  till  skydd  för  enskild  rätt  och  renskötselrätt  i  1909  års

nationalparkslag, och förblev oförändrad i 1952 års NSL. I förarbetena till denna klargjordes

att  begränsningar i renskötselrätten endast kan ske genom ändringar i renbeteslagen,93 och

alltså inte i nationalparkslagstiftningen. Rättsläget blev ännu tydligare när man i förarbetena

till 1964 års NVL underströk att inskränkningar i renskötselrätten endast kan ske med stöd av

ExprL  och  RNL  och  alltså  inte  genom  nationalparkslagstiftningen,  så  som  exempelvis

Naturvårdsverket hade förespråkat. En sådan ordning skulle ju innebära en ”omgestaltning”

av nationalparksinstitutet, vilket framstod som närmast otänkbart vid denna tid.94

2.1.5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis  kan  konstateras  att  lagstiftarens  syn  på  samernas  rättigheter  inom

nationalparker  genomgått  stora förändringar sedan naturvårdslagstiftningens tillkomst.  Den

tidiga nationalparkslagstiftningen utgick från den orörda naturens museala och vetenskapliga

värden.  Samerna  och  deras  markanvändning  betraktades  som  ett  komplement  till  denna

orörda natur,  vilket  inte minst  är  uppenbart  med tanke på att  nationalparksidén i grunden

byggde  på  att  marken  inte  hade  något  ekonomiskt  värde.95 De samiska  markrättigheterna

ansågs  inte  ha  samma  status  som  andra  enskilda  rättigheter,  vilket  kan  förklara  varför

nationalparksbestämmelserna kom att innebära så pass stora inskränkningar i renskötselrätten.

Även i senare bestämmelser märks att lagstiftaren inte beaktade renskötselrätten i särskilt stor

utsträckning, men trots detta fanns under stora delar av 1900-talet  en bred samsyn om att

samernas  rättigheter  ändå  var  starka  inom  de  områden  som  avsattes  till  nationalpark.

Respekten  för  renskötselrätten  är  tydlig  i  förarbetena  och  tog  vidare  rättsligt  uttryck  i

6 § 2 st. NVL.  När  denna  togs  bort  fanns  inte  längre  något  skydd  för  de  samiska

markrättigheterna  i  nationalparker,  och  inskränkningar  kunde  därefter  ske  genom

myndighetsföreskrifter.  Denna  helomvändning  i  rättsläget  var  en  direkt  följd  av

motsättningarna  som  uppstått  mellan  staten  och  samerna  angående  renskötselns

markanvändning inom fjällområdena.  Under 1900-talet  förändrades renskötseln till  en mer

rationaliserad driftsform där exempelvis  motorfordon blev en viktigare del i  bruket.  Detta

innebar ett ökat slitage på renbetesområdena och blev därför kontroversiellt hos representanter

för naturvården, främst Naturvårdsverket.96 Lösningen blev till slut att ge naturvårdsintresset

företräde och 6 § 2 st. NVL upphävdes följaktligen.

93 SOU 1951:5, s. 87 f.
94 Se prop. 1974:166, s. 116.
95 Se det ovan anförda, bet. 1907 och Nordenskiöld, 1880, s. 10.
96 Se det ovan anförda, SOU 1990:38, s. 196
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Samernas rättigheter inom nationalparkerna försvagades avsevärt genom 1991 års ändring av

NVL. Samtidigt pågick Skattefjällsmålet och lagstiftningsarbetet som följde i kölvattnet av

domen, vilket i flera avseenden stärkte samernas rättigheter.97 En begränsning av samernas

rätt till modernisering av renskötseln, såsom exempelvis Naturvårdsverket förespråkat, står i

kontrast  till  slutsatserna  i  Skattefjällsmålet,  särskilt  beträffande  renskötselrätten  som

civilrättslig  egendom. Äganderätten är elastisk och kan förändras över tid,  exempelvis  till

följd av samhällsutveckling eller liknande omständigheter. Detta har bl.a. konstaterats av HD

i fråga om servitut.98 En liknande princip för renskötselrätten, som ju också är en bruksrätt och

i många avseenden likställd med äganderätten,  torde därför vara rimlig.99 Renskötselrätten

måste på motsvarande sätt kunna utvecklas och moderniseras, och förfogandet som ingår i

rättigheten  ändras  eller  öka.  Renskötselrätten  kan  därför  inte  vara  inskränkt  till  den

förfoganderätt som uttryckligen anges i RNL,100 vilket ju konstaterades redan i samband med

bildandet  av  Padjelanta  nationalpark,101 och  Naturvårdsverkets  slutsatser  om att  samernas

renskötselrätt skulle vara begränsad till det ursprungliga bruket var därmed felaktiga. Sådana

begränsningar i förfoganderätten måste anses som inskränkningar i markanvändningen och

därmed ge rätt till ersättning för att inte vara grundlagsstridiga.102 

Lagstiftarens ointresse för rättsutvecklingen på renskötselrättens område är påtaglig i 1900-

talets  nationalparkslagstiftning.  Avgörandet  i  Skattefjällsmålet  verkar  fått  mycket  lite

påverkan  på  naturvårdslagstiftningen,103 trots  att  frågan  om renskötselrättens  grund  sedan

länge var uppmärksammad beträffande de samiska  markrättigheterna  inom nationalpark.104

Att  lagstiftaren  fullständigt  skulle  bortse  från  denna  rättsutveckling  är  mycket

anmärkningsvärt  och  besvärande  med  tanke  på  att  domstolens  slutsatser  innebar  viktiga

klargöranden om renskötselrätten  som en civilrättslig  rättighet  med egendomsskydd enligt

grundlagen. Det ligger därför kanske nära till hands att se 1900-talets naturvårdslagstiftning

som en relikt från en svunnen tid, men som ska visas i följande avsnitt är samernas rättigheter

fortsatt svaga inom nationalparker, och rättsläget därmed oförändrat i många avseenden.

97 Se prop. 1992/93:32, s. 98 f för lagstiftarens åsikt.
98 Högsta domstolens dom 2018-03-28, mål nr T 1857-17 och NJA 1982 s. 69.
99 Bengtsson, 2004, s. 87.
100 Se NJA 1981 s. 1, s. 92 och prop. 1992/93:32, s. 124 ff.
101 Se det ovan anförda, prop. 1962:126, s. 26.
102 Se prop. 1992/93, s. 124 ff och Hagsgård, 2016, s. 52.
103 Se exempelvis SOU 1990:38, s. 197 f och prop. 1990/91:90, s. 408 f.
104 Se prop. 1964:148, s. 40.
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2.2 Nuvarande nationalparkslagstiftning

Numera  finns  bestämmelserna  om  instiftandet  av  nationalparker  i  MB:s  sjunde  kapitel.

Följande stadgas i 7 kap. 2 § MB:

Ett  mark-  eller  vattenområde  som  tillhör  staten  får  efter  riksdagens  medgivande  av

regeringen förklaras som nationalpark i syfte att bevara ett större sammanhängande område

av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.

Denna lydelse är i stort sett identisk med den från 1951 års NSL, och förarbetena till den äldre

lagstiftningen anses därför fortfarande vara vägledande för tolkningen av 7 kap. 2 § MB.

I förarbetena anges vidare att syftet med en nationalpark är bevarandet av större naturområden

vars landskapstyper är orörda eller relativt opåverkade av kulturinfluenser. En nationalpark är,

precis som antyds i själva begreppet, hela nationens tillhörighet och ska vara tillgänglig för

alla,  exempelvis  genom  bilvägar  till  parkernas  närhet,  vandringsleder  och  raststugor.

Turismen får dock inte innebära att områdets ursprungliga karaktär går förlorad.105 

Ett beslut om inrättande av nationalpark tas av regeringen efter riksdagens medgivande enligt

7 kap. 2 § MB. För att inrätta en nationalpark krävs enligt samma paragraf att området är i

statlig ägo, vilket innebär att mark som ägs av enskilda kan exproprieras för bildandet av

nationalparken.  Detta  sker  enligt  ExprL:s  bestämmelser,  vilket  bl.a.  innebär  att  en

intresseavvägning enligt 2 kap. 12 § 1 st. ExprL ska göras mellan markägarens äganderätt och

det allmännas intresse av naturskydd innan beslutet om inrättande av nationalpark kan tas.

Samma förfarande kan bli aktuellt om renskötselrätten ska upphävas i samband med beslut

om instiftande av nationalpark.  I 26 § RNL stadgas att  renskötselrätten kan upphävas om

marken behövs för ändamål som anges i 2 kap. ExprL, vilket omfattar nationalparksändamål

enligt 2 kap. 9 § ExprL. Vidare anger 29 § RNL att bestämmelserna i ExprL blir gällande vid

upphävande av renskötselrätten, vilket innebär att exempelvis reglerna om intresseprövning

enligt ExprL ska tillämpas i sådana fall. Upphävande av renskötselrätt ska enligt 28 § RNL ge

rätt till ersättning om det uppstår skada eller olägenhet för renskötseln. Denna bestämmelse

anses vara mer generös än reglerna i ExprL som bara medger ersättning för skada och inte

olägenheter.106 Ett beslut enligt bestämmelserna i ExprL och RNL tas normalt av regeringen

enligt 3 kap. 1 § 1 st. ExprL, och kan överprövas av Högsta förvaltningsdomstolen enligt

1 § rättsprövningslagen (2006:304).107 

105 Prop. 1997/98:45, del II, s. 69.
106 Prop. 1992/93:32, s. 95.
107 Hagsgård, 2016, s. 20.
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Begränsningar av renskötselrätten inom nationalpark kan sedan 1991 års ändring i NVL ske

på andra sätt än genom expropriation. I 7 kap. 3 § MB anges att inskränkningar i rätten att

använda  mark  eller  vatten  inom  nationalparker  får  meddelas  av  regeringen  eller  av  en

delegerad myndighet, vilket enligt 4 § NPF är Naturvårdsverket. Vidare stadgar 4 § NPF att

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och

vattenområden  inom nationalpark  samt  om rätten  att  färdas  och  vistas  där.  Dispens  från

föreskrifterna  söks  hos  länsstyrelsen  enligt  5  §  NPF  och  förutsätter ”särskilda  skäl”.

Renskötselrätten i nationalparker kan alltså begränsas genom Naturvårdsverkets föreskrifter

efter att själva beslutet om instiftande av nationalpark tagits, vilket möjliggjordes genom 1991

års ändring i NVL.

Föreskrifter  som innebär ”att  mark tas i anspråk eller  att  pågående markanvändning inom

berörd  del  av  en  fastighet  avsevärt  försvåras”  omfattas  istället  av  31  kap.  4  §  och  ger

fastighetsägare rätt till  ersättning för inskränkningen, vilket motsvarar den äldre lydelsen i

26 § NVL. Bestämmelsen ska också tillämpas på särskild rätt, exempelvis renskötselrätt,108

vilket följer av 31 kap. 3 § MB. Precis som i 26 § NVL är begränsningar i jakt efter björn, lo,

varg, järv, älg och örn undantagna från ersättningsrätten enligt 31 kap. 4 § 2 st. MB. Här bör

märkas att älgjakt endast är tillåtet inom två nationalparker i renskötselområdet.109

Avgörande  för  ersättningsfrågan  är  hur  pass  ingripande  föreskrifterna  blir,  bortsett  från

undantaget  i  31 kap.  4  § 2 st.  MB. Föreskrifter  som innebär  ett  avsevärt  försvårande av

pågående markanvändning ger rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 § MB. Begreppet ”avsevärt

försvårande” ska enligt äldre förarbeten ta sikte på någorlunda kvalificerade intrång, d.v.s.

inte rent bagatellartade ingrepp.110 Rättighetshavare är alltså skyldiga att tåla mindre intrång

utan  ersättning,111 eller  med andra ord ingrepp som försvårar  men  inte  avsevärt  försvårar

markanvändningen.112 Bedömningen av rekvisitet ”avsevärt försvårande” kan tyckas vag i sig,

och  det  är  heller  inte  helt  tydligt  hur  bestämmelsen  ska  tillämpas  på  inskränkningar  i

renskötselrätten.  Eftersom  31  kap.  4  §  MB  tar  sin  utgångspunkt  i  fastighetsägarens

markanvändning och markens värde är det tveksamt om bedömningen kan ske på samma sätt

vid inskränkningar i renskötselrätten genom nationalparksföreskrifter.113 I nationalparker har

ju exempelvis  renskötselrätten i  sig inget värde för markägaren.  Vidare innebär begreppet

108 Prop. 1997/98:45, del II, s. 320.
109 Björnlandets nationalpark och Padjelanta nationalpark, se NFS 2017:4 och NFS 2013:10.
110 Prop. 1992/93:32, s. 125.
111 Se dock prop. 1992/93:32, s. 107 där det framgår att inskränkningar i princip kan ge rätt till

 ”skadeersättning”.
112 Se 65 a § RNL.
113 Se prop. 1992/93:32, s. 124 ff.
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”berörd del” av en fastighet att intrånget ska kunna härledas till ett bestämt område,114 vilket

kan tänkas bli svårtillämpat på samebyarnas omfattande renskötselområden.115

Vid beslut om inrättande av nationalpark eller meddelande av nationalparksföreskrifter ska en

intresseavvägning göras mellan enskilda och allmänna intressen enligt 7 kap. 25 § MB. Detta

innebär att inskränkningar, som exempelvis meddelas genom Naturvårdsverkets föreskrifter, i

enskildas rätt till mark och vatten inte får gå längre än vad som krävs för att uppnå syftet med

områdesskyddet.  Prövningen  enligt  7  kap.  25  §  MB tar  sin  utgångspunkt  i  de  allmänna

hänsynsreglerna  i  2  kap.  MB,  även  om  man  i  förarbetena  konstaterat  att  dessa  kan  bli

svårtillämpliga vid beslut om områdesskydd.116 Bestämmelsen infördes i MB som ett slags

påminnelse  om  proportionalitetsprincipen  och  egendomsskyddet  i  2  kap.  15  §  RF,  som

stadgar  att  varje  medborgares  egendom är  tryggad mot  inskränkningar  om inte  angelägna

allmänna intressen föreligger.117 Ingrepp som motiveras av naturvårds- och miljöhänsyn har i

förarbetena  dock  ansetts  vara  av  angeläget  allmänt  intresse  som  huvudregel,118 och

lagstiftarens utgångspunkt är således att enskilda intressen ofta får vika för allmänna intressen

i  frågor  om  naturvård.  Intresseavvägningen  är  därmed  snävare  än  vad  som  anges  i

2 kap. 15 § RF,  men  tanken  är  att  den  enskildes  underläge  ska  balanseras  genom

ersättningsbestämmelserna i 31 kap. MB.119

Ett intressant exempel på tillämpningen av 7 kap. 25 § MB vid utfärdande av föreskrifter är

Fulufjällets nationalpark, som är en av två nationalparker som inrättats i renskötselområdet

sedan  1991  års  ändring  i  NVL.120 I  föreskrifterna  till  Fulufjällets  nationalpark  har

Naturvårdsverket i syfte att bevara vegetationen121 helt förbjudit renbete i området,122 trots att

Fulufjället är gammal renbetesmark.123 Föreskrifter av detta slag måste anses utgöra så pass

betydande ingrepp i renskötselrätten att  det blir  tal  om ett  upphävande av renskötselrätten

enligt bestämmelserna i RNL och ExprL, vilket i så fall  skulle ge renskötselrätten samma

skydd  mot  inskränkningen  som  äganderätten  enligt  2  kap.  15  §  RF.124 Eftersom

Naturvårdsverket  sedan 1991 års ändring i  NVL har  långtgående möjligheter  att  meddela

114 Prop. 1997/98:45, del I, s. 554 ff.
115 Prop. 1992/93:32, s. 125.
116 Prop. 1997/98:45, del I, s. 322 f.
117 Prop. 1997/98:45, del II, s. 97.
118 Prop. 1993/94:117, s. 15 f.
119 Prop. 1997/98:45, del II, s. 97.
120 Den andra är Björnlandets nationalpark, se Torp, 2005, s. 145 f.
121 Naturvårdsverket, 2002, s. 89.
122 NFS 2002:21.
123 Torp, 2005, s. 145.
124 Hagsgård, 2016, s. 23 f.
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föreskrifter  enligt  bestämmelserna  i  MB verkar  dock  förfarandet  enligt  RNL och  ExprL

numera kunna åsidosättas.

2.2.1 Sammanfattning

Olika  förfaranden  används  alltså  för  olika  inskränkningar  i  renskötselrätten  inom

nationalparker.  De  olika  förfarandena  aktualiserar  olika  intresseavvägningar  beroende  på

vilka bestämmelser som aktualiseras. Vid instiftandet av en nationalpark kan renskötselrätten

antingen  helt  upphävas  i  samband  med  beslutet  eller  i  efterhand  inskränkas  genom

nationalparksföreskrifter. Upphävande av renskötselrätt enligt 26 § RNL är som sagt mycket

ovanligt,125 och  de  allra  flesta  inskränkningarna  i  renskötselrätten  sker  genom

Naturvårdsverkets  föreskrifter.  Nationalparksföreskrifterna  utgör  stora  inskränkningar  i

renskötselrätten  på  många  håll.  Generellt  sett  är  flera  av  renskötselrättens  ingående

förfoganderätter förbjudna inom nationalparkerna, exempelvis uppförande av byggnader och

och jakt.  Jakträtten  ingår  som sagt  i  renskötselrätten  och omfattas  av  egendomsskyddet  i

2 kap. 15 § RF.  Begränsningarna  i  jakträtten  enligt  31  kap.  4  §  MB torde  kunna leda  till

betydande  inkomstförluster  och  därmed  grunda  rätt  till  ersättning  enligt

2 kap. 15 § 2 st. RF.126 Begränsningarna  i  markanvändningen  som  kan  meddelas  genom

föreskrifter  kan  vara  mycket  inskränkande  och  i  vissa  fall  närmast  likna  expropriation,

exempelvis  i  Fulufjällets  nationalpark  där  renbete  helt  förbjudits  genom  föreskrifter.127

Eftersom Naturvårdsverket kan meddela långtgående förbud genom föreskrifter  enligt  MB

förefaller bestämmelserna i 26 § RNL och ExprL vara satta ur spel.

Mot denna bakgrund är det tveksamt om systemet  med inskränkningar av renskötselrätten

genom  nationalparksföreskrifter  enligt  MB  är  förenligt  med  det  grundlagsstadgade

egendomsskyddet.128 Bestämmelsen  i  7  kap.  25  §  MB  är  avsedd  att  ge  uttryck  för

proportionalitetsprincipen vid avvägningen mellan enskildas och allmänna intressen, men som

lagstiftaren  påpekat  i  förarbetena  är  MB:s  bestämmelser  i  regel  motiverade  av  angelägna

miljöintressen  och  det  ligger  därför  i  sakens  natur  att  dessa  är  överordnade  enskilda

intressen.129 Bestämmelsen ger därför uttryck för en mycket snäv proportionalitetsprövning,

och  den  proportionalitet  som  avses  i  RF  och  EKMR  får  således  ett  mycket  bristfälligt

genomslag  i  tillämpningen  av  bestämmelsen.  Enskildas  rättigheter,  exempelvis

125 Se Torp, 2016, s. 49 med hänvisning till SOU 1989:41, s. 209.
126 Hagsgård, 2016, s. 52.
127 Allard, 2006, s. 418.
128 Hagsgård, 2016, s. 25.
129 Prop. 1993/94:117, s. 15 f och prop. 1997/98:45, del II, s. 97.
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renskötselrätten,  befinner  sig  därför  i  ett  betydande  underläge  vid  prövningar  enligt

bestämmelsen.

Det kan vidare ifrågasättas huruvida samernas markrättigheter verkligen ska anses vara strikt

enskilda intressen i prövningen enligt 7 kap. 25 § MB. Renskötselrätten är tveklöst privat

egendom och samer eller samebyar har därmed enskilda intressen av renskötsel, men deras

rättigheter har ju också flera inslag av allmänt intresse, bl.a. med tanke på samernas status

som  urfolk  och  riksintresset  för  rennäring.130 Eftersom  samernas  markrättigheter  därmed

skiljer sig från de flesta andra enskilda intressen går det knappast att likställa renskötselrätten

med exempelvis privata skogsägarintressen vid prövningen enligt 7 kap. 25 § MB.131 Vidare

bör nämnas att nationalparker ofta inrättas i syfte att skydda orörd natur, och inte i syfte att

bevara  samernas  markanvändning,132 vilket  får  betydelse  för  tillämpningen  av

7 kap. 25 § MB. Bestämmelsen anger ju att inskränkningarna inte får gå längre än vad som

krävs för att målet med skyddet ska tillgodoses, och prövningen enligt 7 kap. 25 § MB torde

därmed  bli  annorlunda  om  samernas  markanvändning  beaktas  redan  i  syftet  med

nationalparken.

3 Renskötselrätten i huvuddrag
3.1 Renskötselrättens innebörd

Ovan  har  redovisats  hur  samernas  rättigheter  kan  regleras  inom  nationalparker.

Nationalparkslagstiftningen  har  under  stora  delar  av  1900-talet  hänvisat  till  den  allmänna

regleringen av renskötselrätten, vilket med tiden vållade vissa tolkningsproblem som visats

ovan. För att vidare belysa denna problematik ska samernas allmänna rättigheter redovisas i

det följande. Samernas markrättigheter regleras huvudsakligen av RNL, som tillkom 1971 och

genomgick vissa ändringar 1993. Renskötselrätten definieras enligt 1 § RNL som:

Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda

mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. 

Rätten enligt  första stycket  (renskötselrätten)  tillkommer  den samiska befolkningen och

grundas på urminnes hävd. 

Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i sameby.

Renskötselrätten avser alltså rätten för personer av samisk härkomst att i enlighet med lagens

bestämmelser  använda  mark  och vatten  till  underhåll  för  sig  och sina  renar.  Efter  denna

inledande  bestämmelse  definieras  renskötselrättens  innehåll  vidare  i  15-25  §§  RNL.

130 Se exempelvis 1 kap. 2 § 6 st. RF och 3 kap. 5 § MB.
131 Allard, 2006, s. 419 f.
132 Se Allard, 2006, s. 420.
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Markanvändningen som avses i 1 § är först och främst rätt till renbete enligt 15 § RNL, men

innefattar också exempelvis rätt att jaga, fiska, uppföra byggnader och andra anläggningar

som behövs för renskötseln samt avverka skog för bränsle och virke enligt 16-25 §§ RNL.

Vidare anses rätt till grustäkt och annan täkt för husbehov, slåtter och annat bete än renbete

kunna  göras  gällande  med  stöd  i  renskötselrätten  trots  att  dessa  inte  omnämns  i  RNL.133

Eftersom  renskötselrätten  innebär  en  rätt  till  visst  bruk  av  annans  mark  betecknas  den

vanligtvis som en särskild rätt till fastighet, precis som nyttjanderätt och servitut. Trots vissa

likheter med dessa har renskötselrätten dock en hel del karaktärsdrag som skiljer den från de

övriga nyttjanderätterna.134 

En  viktig  egenskap  som skiljer  renskötselrätten  från  andra  nyttjanderätter  är  att  den  inte

grundas i avtal med markägaren. Den förutsätter alltså inte samtycke från markägaren och ger

ingen  rätt  till  ersättning  eller  vederlag  för  bruket.135 Denna  ovanliga  lösning  innebär  att

renskötare och markägare kan bruka samma mark utan någon överenskommelse sinsemellan,

vilket  onekligen  bäddar  för  konflikt.136 Vidare  finns  ingen möjlighet  till  uppsägning eller

hävning. Renskötselrätten gäller på obegränsad tid och fortsätter gälla så länge den utövas,

även om RNL av någon anledning skulle upphävas.137 Rätten kan dessutom variera, både vad

gäller innehåll  och omfattning,  beroende på var och hur den utövas.138 Renskötselrätten är

exempelvis  starkast  på  de  s.k.  åretruntmarkerna,  d.v.s.  den  till  stora  delar  statligt  ägda

fjällmarken som avses i 3 § RNL, men även där anses renskötselrätten kunna variera beroende

på  hur  renskötseln  bedrivs.139 Vidare  är  samernas  möjligheter  att  rättsligt  förfoga  över

renskötselrätten  begränsade.  Det  går  i  princip  inte  att  överlåta  renskötselrätten,  och

möjligheterna  till  upplåtelse  är  starkt  begränsade.140 Begränsningarna  i  samernas  rätt  att

disponera  renskötselrätten  har  varit  mycket  omdiskuterade141 och  har  på  senare  år  blivit

centrala för frågan om samebyarna kan ingå avtal om renskötselrätten, vilket ska avhandlas i

det följande.

En annan viktig fråga är vem renskötselrätten tillfaller. Av 1 § RNL följer att renskötselrätten

tillkommer  den  samiska  befolkningen.  Renskötselrätten  är  således  hela  den  samiska

befolkningens  rättighet  och  brukar  därför  betecknas  som  en  kollektiv  rätt.  Det  är  dock

133 NJA 1981 s. 1, s. 245 f.
134 Bengtsson, 2004, s. 45 och Brännström, 2017, s. 168 f.
135 Bengtsson, 2004, s. 54 f.
136 Bengtsson, 2000, s. 37.
137 NJA 1981 s. 1, s. 248.
138 Bengtsson, 2004, s. 48.
139 Se HD:s resonemang i NJA 1981 s. 1, s. 192 och Brännström, 2017, s. 164 f.
140 Bengtsson, 2004, s. 56.
141 Se exempelvis NJA 1981 s. 1, s. 252.
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samebyn, ett slags juridisk person, som ansvarar för renskötseln och företräder medlemmarna

i frågor som rör renskötselrätten.142 För att utöva renskötselrätt krävs medlemskap i samebyn

enligt 1 § 3 st. RNL, vilket kan framstå som märkligt med tanke på att renskötselrätten ska

tillfalla  hela  den  samiska  befolkningen.  Eftersom rätten  att  bedriva  renskötsel  förutsätter

medlemskap  i  sameby har  en  majoritet  av  samerna  i  praktiken  ingen möjlighet  att  utöva

renskötsel.143 Denna lösning motiveras främst av praktiska skäl,144 och härrör från 1886 års

renbeteslag.  Lagstiftningen  är  omdiskuterad  på  denna  punkt,145 men  frågan  om  de  icke-

renskötande  samernas  rättigheter  kommer  inte  utredas  vidare  i  detta  sammanhang.  När

samerna eller samernas rättigheter  benämns i denna uppsats avses de renskötande samernas

rättigheter.

Renskötselrätten  är  en  civilrättslig  bruksrätt  som  grundas  på  urminnes  hävd  enligt

1 § 2 st RNL, vilket  konstaterades  av HD i Skattefjällsmålet146 och formellt  lagstadgades  i

RNL 1993.147 Denna  bestående  bruksrätt  åtnjuter  grundlagsstadgat  egendomsskydd  enligt

nuvarande 2 kap. 15 § RF och är därmed skyddad mot tvångsförfaranden och inskränkningar

utan ersättning på samma sätt som äganderätten. Eftersom renskötselrätten är en civilrättslig

rättighet med grund i urminnes hävd härleds den inte från lagstiftning och består således även

om RNL skulle  upphävas.148 Som framgår av Skattefjällsmålet  hindrar  detta  dock inte  att

renskötselrättens innehåll och innebörd regleras av RNL.149 Detta förhållande kan förklaras

med att renskötselrätten har en civilrättslig och en näringsrättslig sida, och att den civilrättsligt

grundade renskötselrätten kan begränsas genom näringsrättslig lagstiftning på samma sätt som

exempelvis en skogsägares rätt att disponera sin skog är begränsad av vissa bestämmelser på

det  området.150 Renskötselrätt  kan med andra ord förvärvas  på civilrättslig  grund varefter

rättens innebörd närmare bestäms av reglerna i RNL.151

3.2 Renskötselrätten och egendomsskyddet

Domstolens klargöranden i Skattefjällsmålet skulle som sagt få stor betydelse för de samiska

markrättigheterna, trots att samebyarnas yrkanden om äganderätt till området avslogs. I målet

fastslog  HD att  renskötselrätten  är  en bruksrätt  av civilrättsligt  slag med  egendomsskydd

142 Se 9-10 §§ RNL.
143 Bengtsson, 2004, s. 70 och Torp, 2015, s. 111 f.
144 Bengtsson, 2004, s. 21.
145 Se Bengtsson, 2010, s. 84 ff.
146 NJA 1981 s. 1, s. 248.
147 Se prop. 1992/93:32, s. 89 ff.
148 NJA 1981 s. 1, s. 248.
149 Se NJA 1981 s. 1, s. 244. Se också Bengtsson, 2004, s. 87.
150 Se hovrättens resonemang i NJA 2011 s. 109, s. 205 f. Se även prop. 1992/93:32, s. 90.
151 Bengtsson, 2004, s. 88.
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enligt grundlag. Renskötselrätten har alltså samma skydd mot ingrepp från det allmänna som

äganderätten. Av 2 kap. 15 § 1 st. RF följer:

Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det

allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande

eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det

krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Egendomsskyddet innebär enligt bestämmelsen att inskränkningar i enskildas egendom endast

kan  ske  för  att  tillgodose  angelägna  allmänna  intressen.  Vad  som  avses  med  angelägna

allmänna  intressen  ska  bedömas  utifrån  vad  som  kan  anses  acceptabelt  från

rättssäkerhetssynpunkt i ett modernt och demokratiskt samhälle. Ingrepp som motiveras av

natur- och miljöhänsyn, exempelvis för att tillgodose miljökrav eller för att bevara och skydda

naturområden, brukar räknas till  sådana angelägna allmänna intressen.152 Bestämmelserna i

2 kap. 15 § RF innebär således inte att den enskildes egendom är ovillkorligt skyddad, men att

inskränkningar endast får göras om det krävs av angelägna allmänna skäl vilket i så fall ger

rätt till ersättning enligt grunder som anges i lag. Vidare anger 2 kap. 15 § 2 st. RF:

Den  som  genom  expropriation  eller  något  annat  sådant  förfogande  tvingas  avstå  sin

egendom ska  vara  tillförsäkrad  full  ersättning  för  förlusten.  Ersättning  ska  också  vara

tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad

på  sådant  sätt  att  pågående  markanvändning  inom  berörd  del  av  fastigheten  avsevärt

försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del

av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.

Detta innebär att  renskötselrätten,  i likhet  med äganderätten,  kan inskränkas eller  upphöra

genom annan lagstiftning. Renskötselrätten gäller i regel på obegränsad tid, men som framgår

av 26 § RNL kan regeringen förordna om upphävande av renskötselrätt för visst markområde

när området behövs för ändamål som avses i 2 kap. ExprL. Ett sådant förfarande innebär att

renskötselrätten får samma rättsliga skydd som äganderätten i 2 kap. 15 § RF. På samma sätt

som både fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare kan tvingas avstå sin egendom till det

allmänna  genom  expropriation  kan  alltså  renskötselrätt  upphävas.  Upphävande  av

renskötselrätt är dock mycket ovanligt,153 och oftast sker inskränkningar i renskötselrätten i

andra former, som redogjorts för ovan.

152 Prop. 1993/94:117, s. 48.
153 Se Torp, 2016, s. 49 med hänvisning till SOU 1989:41, s. 209.

27



Inskränkningar  som  innebär  begränsningar  i  användningen  av  marken,  s.k.

rådighetsinskränkningar,  kan  meddelas  med stöd i  annan lag  än  ExprL,  t.ex.  miljörättslig

lagstiftning.154 Vad beträffar renskötselrätten kan det exempelvis handla om begränsningar i

rätten att fiska eller ta virke, d.v.s. inskränkningar i själva utövandet av renskötselrätten.155

Inskränkningar av detta slag omfattas också av egendomsskyddet,156 men ersättningsrätten är

begränsad till fall där pågående markanvändning avsevärt försvåras eller skada uppkommer

som är betydande i förhållande till värdet på fastigheten. Trots det till synes starka skyddet för

renskötselrätten  som  stadgas  2 kap. 15 § RF  kan  det  ifrågasättas  hur  pass  effektivt  det

verkligen är,157 särskilt med tanke på hur sällan expropriationsförfarandet tillämpas.

Eftersom äganderätt  och egendomsskydd är  föremål  för viss politisk värdering158 har dess

innehåll och funktion varierat över tid. Under stora delar av 1900-talet hade äganderätten en

ganska  svag  ställning  i  svensk rätt.159 De  allmänna  intressena  ansågs  för  det  mesta  väga

tyngre,  vilket  inte  minst  tog  sitt  uttryck  i  mark-  och  miljörätten.  Särskilt  1970-talets

fastighetsrättsliga  lagstiftning  är  ett  tydligt  exempel  på  det  allmännas  företräde  framför

egendomsskyddet, vars bestämmelser gav det allmänna långtgående möjligheter att inskränka

enskildas  rättigheter.160  Först  på 1990-talet  började denna trend svänga.  Genom 1995 års

ändringar fick 2 kap. 15 § RF sin nuvarande lydelse, vilket stärkte egendomsskyddet avsevärt.

Innan dess  krävdes  exempelvis  inte  att  intrång i  enskildas  rätt  motiverades  av  angelägna

allmänna skäl, och fastighetsägare kunde heller inte kompenseras för rådighetsinskränkningar.

Det stärkta egendomsskyddet kan till stor del förklaras av europarättens ökade inflytande på

svensk  rätt,161 och  särskilt  att  Europeiska  konventionen  om  skydd  för  de  mänskliga

rättigheterna  och  de  grundläggande  friheterna  (EKMR)  införlivades  i  det  svenska

rättssystemet.  Konventionen  ratificerades  av  Sverige  på  1950-talet162 och  inkorporerades

genom 1995 års ändringar  i  RF,163 vilket  också påverkade utformningen av vår inhemska

grundlag.164 Denna utveckling  har  fortsatt  även på senare år,  exempelvis  genom 2010 års

ändringar i RF och ExprL. Ändringarna syftade bl.a. till att förtydliga ersättningsreglerna vid

inskränkningar i egendomsskyddet och innebar vidare höjd ersättning vid expropriation och

154 Prop. 1993/94:117, s. 49.
155 Bengtsson, 1987, s. 16.
156 Se 2 kap. 15 § 2 st.  RF och prop. 1993/94:117, s. 49.
157 Bengtsson, 2004, s. 15.
158 Prop. 1993/94:117, s. 48.
159 Bengtsson, 1994, s. 920.
160 Se exempelvis prop. 1969:128, del B, s. 12 f och 56.
161 Brännström, 2017, s. 54.
162 Prop. 1951:165.
163 Se nuvarande 2 kap. 19 § RF.
164 Se prop. 1993/94:117, s. 15 och s. 48.
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rådighetsinskränkningar.165 Domstolarnas  möjlighet  till  lagprövning  enligt  11 kap. 14 § RF

utökades  också 2010.166 Bestämmelsen  hade tidigare  inneburit  att  domstolar  endast  kunde

underlåta  att  tillämpa  lagstiftning  som  stod  i  uppenbar  strid  med  grundlag,  men  genom

ändringen  slopades  detta  uppenbarhetskrav.  Därmed  torde  domstolarnas  möjlighet  till

normprövning ha ökat, vilket i förarbetena till ändringen ansågs vara av särskild vikt för att

fri-  och  rättigheterna  i  2  kap.  RF,  exempelvis  egendomsskyddet,  skulle  få  genomslag  i

rättstillämpningen.167 

Så verkar också ha skett. I ett mål från 2018 prövade HD frågan om en fastighetsreglering

uppfyllde kraven på egendomsskydd som följer av 2 kap. 15 § RF och EKMR.168 Bakgrunden

var  att  mark tvångsvis hade överförts  från en fastighet  till  en annan i  syfte  att  underlätta

trafiksituationen genom att parkeringsytan utökades. HD konstaterade att egendomsskyddet

innebär att proportionaliteten av ingrepp i enskildas egendom ska prövas i varje enskilt fall.

Bestämmelser  om avvägningar  mellan  allmänna  och enskilda  intressen  finns  visserligen  i

fastighetsbildningslagen (1970:988) (FBL), om än i begränsad utsträckning enligt HD, och en

fristående proportionalitetsprövning måste därför ske enligt 2 kap. 15 § RF. HD slog fast att

det allmänna intresset av att förbättra trafiksituationen på den ena fastigheten inte var starkt

nog för att motivera intrånget i motpartens egendom. Trots att ersättning skulle utgå ansågs

fastighetsregleringen  strida  mot  proportionalitetsprincipen  och  kom  därför  i  strid  med

egendomsskyddet i RF. 

Avgörandet får anses som något av en milstolpe för egendomsskyddets genomslag i svensk

rätt.  I sin dom kommenterar HD rättsutvecklingen som skett på senare år och hänvisar till

Europadomstolens  praxis  samt  ett  antal  svenska  avgöranden.  HD  menar  vidare  att

egendomsskyddets genomslag i enskilda fall numera är en erkänd princip i svensk rätt, bl.a.

med hänvisning till de tidigare avgjorda målen NJA 2013 s. 350 och NJA 2016 s. 868. I det

förra fallet, som handlade om en markanvisning enligt minerallagen (1991:45), gjorde HD en

fristående prövning av egendomsskyddet  eftersom minerallagen saknade bestämmelser  om

intresseavvägning.  Det  senare  handlade  om förhandsbesked om bygglov,  där  en kommun

avslagit en sådan begäran från en fastighetsägare eftersom man ansåg att detaljplanläggning

först skulle ske. HD ansåg inte att den enskildes intresse av att bebygga sin fastighet vägde

tyngre  än  det  allmänna  intresset  och  gav  kommunen  rätt.  HD  underströk  dock  att

proportionalitetsprincipen följer av allmän rättsprincip samt av egendomsskyddet i EKMR. 

165 Prop. 2009/10:80, s. 165 ff. och prop. 2009/10:162, s. 46.
166 Prop. 2009/10:80, s. 145 ff.
167 Prop. 2009/10:80, s. 147 och SOU 2008:125, s. 380.
168 Högsta domstolens dom 2018-10-09, mål nr T 1523-17.
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Vidare  hänvisar  HD  till  NJA  1996  s.  110,  som  handlade  om en  fastighetsreglering  och

bildande av vägservitut.  Frågan kom att  gälla  huruvida reglerna i  FBL var förenliga med

egendomsskyddet  i  RF.  HD fastställde  förrättningen  och  konstaterade  att  FBL uppfyllde

kraven på proportionalitet enligt 2 kap. 15 § RF. Bestämmelserna i RF ansågs inte påverka

tillämpningen  av  FBL, och HD gjorde därför  ingen självständig  proportionalitetsprövning

enligt  RF.  En  sådan  rättstillämpning  är  nu  överspelad  enligt  HD  i  2018  års

fastighetsbildningsmål, och en fristående proportionalitetsprövning måste nu otvetydigt ske i

varje  enskilt  fall.  Rättsutvecklingen på egendomsskyddets  område har  sammanfattningsvis

varit tämligen omfattande på senare år, vilket får betydelse för följande analys.

3.3 Renskötselrätten som rättighet

HD:s  uttalanden  i  Skattefjällsmålet  om  renskötselrätten  som  ett  slags  nyttjanderätt  med

grundlagstadgat egendomsskydd är således mycket viktiga, särskilt med tanke på senare års

rättsutveckling. Domstolens slutsatser om renskötselrätten klargjorde en hel del frågor, men

gav också upphov till flera. Renskötselrätten åtnjuter egendomsskydd enligt 2 kap. 15 § RF,

men  frågan  är  vilka  rättigheter  som  egentligen  skyddas.  I  det  ovan  anförda  har

renskötselrättens innehåll redan nämnts, d.v.s. visst bruk av mark, men vad innebär egentligen

en rättighet av civilrättsligt slag och vilka rättigheter har dess innehavare? HD konstaterade

vidare att samerna inte hade äganderätt till området ifråga men väl en särskild rätt till marken.

Vilka konsekvenser får denna avgränsning för rättighetens innebörd?

Med förfogande avses rätten att använda egendom, exempelvis en fastighet. Hur långtgående

en rättighetshavares förfoganderätt är beror på vilken rättighet det rör sig om, där äganderätt

och  nyttjanderätt  är  två  vanliga  former.  Viktiga  komponenter  i  en  rättighetshavares

förfoganderätt är rätten att faktiskt utnyttja egendomen och rätten att rättsligt disponera över

den. Med det faktiska nyttjandet av egendomen avses att ägaren i regel har rätt att göra vad

som helst med egendomen utan tidsbegränsning. Äganderätt brukar därför definieras negativt,

d.v.s. ägaren får använda sin egendom hur som helst förutsatt att inte annat följer av lag eller

avtal.169 Äganderätten är den starkaste rättigheten till egendom, men begränsas emellertid ofta

av  lagstiftning  i  någon  form,  inte  minst  på  miljörättens  område  där  inskränkningar  i

fastighetsägarens rätt att exempelvis uppföra byggnader eller avverka skog kan meddelas.170

Genom avtal  kan ägaren  frivilligt  begränsa  sin  äganderätt,  exempelvis  genom att  upplåta

nyttjanderätt  i  fastigheten. Om avtalet upphör återgår fastighetsägarens förfoganderätt över

marken. Eftersom äganderättens innehåll  kan förändras över tid brukar den betecknas som

169 Håstad, 2000, s. 22 f.
170 Se prop. 1993/94:117, s. 49.
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elastisk.171 Nyttjanderätt är en form av bruksrätt som innebär att fastighetsägaren förbinder sig

att tillåta en viss användning av marken från en motpart.  Det faktiska nyttjandet är därför

centralt även för nyttjanderätten, och markanvändningen som rätten avser framgår i regel av

avtalet.172

Det rättsliga förfogandet av en rättighet  avser möjligheten att fatta beslut om egendomen,

exempelvis genom avtal om överlåtelse eller upplåtelse. Det kan röra sig om att sälja, skänka,

hyra  ut  eller  pantsätta  egendomen.173 Möjligheterna  att  rättsligt  förfoga  över  egendomen

skiljer  sig  åt  beroende  på  vilken  rättighet  man  talar  om.  Nyttjanderättshavare  har  som

huvudregel avsevärt mer begränsade möjligheter att förfoga över en fastighet än dess ägare.174

Utgångspunkten är dock att en rättighetshavare fritt kan ingå avtal om egendomen. Rätten att

förfoga över sin egendom har en nära koppling till  avtalsfriheten och anses vara en viktig

beståndsdel i det privaträttsliga systemet.175 Förfoganderätten som följer av äganderätt  och

nyttjanderätt är viktiga att förstå eftersom de definierar de respektive rättigheternas innebörd,

vilket i sin tur blir avgörande för tillämpningen av egendomsskyddet. Rättigheternas existens

är  ytterst  beroende av att  det  finns  ett  system som upprätthåller  dem,  exempelvis  genom

konstitutionell lagstiftning.176 Egendomsskydd och rättighetsinskränkningar är dock abstrakta

termer om man inte förstår vad det är som skyddas. 

Sammanfattningsvis  kan  konstateras  att  både  det  faktiska  användandet  och  det  rättsliga

förfogandet  är  mycket  viktiga  beståndsdelar  i  förfogandet  som  följer  av  äganderätt  och

nyttjanderätt.  Rätten att  fysiskt  använda sin egendom ter sig som självklart  med tanke på

äganderättens  och  nyttjanderättens  natur.  Rätten  att  fatta  beslut  om  sin  egendom

korresponderar till  användandet och är således också ett centralt inslag i äganderätten. Det

rättsliga  förfogandet  är  också  av  stor  vikt  för  nyttjanderättshavare.  Exempelvis  krävs

markägarens medgivande vid exploateringar på dennes fastighet, men i vissa fall också från

nyttjanderättshavare på motsvarande sätt.177 Renskötselrätten är en civilrättslig rättighet, och

dess innehavare ska därmed som utgångspunkt ha rätt att både faktiskt använda egendomen

och rättsligt förfoga över den. Inskränkningar i dessa rättigheter ska motiveras av angelägna

allmänna skäl, vilket följer av 2 kap. 15 § RF.

171 Håstad, 2000, s. 23.
172 Håstad, 2000, s. 28.
173 Håstad, 2000, s. 22.
174 Bengtsson m fl, 2013, s. 28 f.
175 Brännström, 2017, s. 65.
176 Brännström, 2017, s. 69.
177 Brännström, 2017, s. 67 f.
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4 Avtal om renskötselrätt
4.1 Varför avtal?

Eftersom inrättande av nationalparker i regel får betydande konsekvenser för renskötseln är

det inte konstigt att naturvårdsintresset och renskötselintresset ofta kommer i konflikt i fråga

om nationalparker. Förslag till nationalparker i fjällvärlden bemöts i regel av skepsis från den

renskötande  befolkningen,  och  flertalet  nationalparksprojekt  har  lagts  ned  på  grund  av

bristande lokal  acceptans.  Som nämnts  i  inledningen  mötte  Naturvårdsverket  starkt  lokalt

motstånd när man föreslog att bilda nationalpark i Kirunafjällen, bl.a. från de fyra samebyarna

vars renskötselområden berördes av förslaget.  SSR ansåg att  förslaget  innebar  en för stor

inskränkning i  renskötselrätten eftersom Naturvårdsverket tidigare drivit  en hård linje mot

renskötselrätten  i  frågor  om  områdesskydd.  Den  sammanfattade  ståndpunkten  var  att

Naturvårdsverket endast godtog renskötsel inom nationalpark om den bedrevs på samma sätt

som 1909 när nationalparkslagstiftningen först kom till,178 och projektet lades på is efter några

år. 

I  slutet  av  1990-talet  började  Naturvårdsverket  utreda  förutsättningarna  för  att  bilda  en

nationalpark i den jämtländska fjällvärlden. Den tilltänkta nationalparken skulle omfatta ett

2300 km² stort område fördelat på tre samebyars renbetesmarker i trakterna söder om Åre.

Nationalparkens  syfte  var  inte  bara  att  skydda  värdefull  natur  utan  skulle  även  innebära

stärkta rättigheter och ökat inflytande för samebyarna i området, och därmed bli ”världens

första samiska nationalpark”.179 Parterna lyckades dock inte komma överens efter omfattande

”diskussioner i olika grupperingar”,180 och projektet lades ned efter att samebyarna slutligen

motsatt  sig  förslaget.181 Trots  samebyarnas  inställning  har  förslaget  återigen  vunnit  ny

aktualitet  på  senare  år.  2008  togs  förslaget  upp  på  Naturvårdsverkets  långsiktiga

nationalparksplan,182 och  sedan  2014  pågår  en  aktiv  process  för  att  bilda  nationalpark  i

Jämtlandsfjällen, nu under namnet Vålådalen-Sylarna-Helags. Nationalparken skulle komma

att bli Sveriges största och vara nästan helt belägen inom renskötselns åretruntmarker. Bland

de tre berörda samebyarna skulle Handölsdalens samebys renskötselområde helt omfattas av

nationalparken.183 Naturvårdsverket har mot bakgrund i samebyarnas tidigare inställning till

nationalparken identifierat  behovet  av att  förankra  förslaget  hos  lokalbefolkningen  genom

178 Sandell, 2000, s. 42 f.
179 Naturvårdsverket, 2012, s. 5.
180 Naturvårdsverket, 2012, s. 1.
181 Torp, 2005, s. 156.
182 Naturvårdsverket, 2008, s. 35 f.
183 Naturvårdsverket, 2017, s. 1 f.
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dialog  och  delaktighet  i  processen.  Detta  kan  enligt  Naturvårdsverket  kräva  ”nya

lösningar”,184 och  samebyarna  har  påtalat  att  inskränkningar  i  renskötselrätten  kräver

överenskommelser mellan staten och samebyarna.185 

Båda parter verkar alltså ställa sig positiva till en nationalpark där renskötselrätten regleras

genom  avtal  mellan  staten  och  samebyarna.  Detta  är  egentligen  inget  nytt  påfund.  I  nu

gällande  föreskrifter  för  nationalparkerna  Muddus,  Padjelanta,  Sarek  och  Stora  Sjöfallet

stadgas  att  samebyarna  och  deras  medlemmars  avstående  från  jakt  efter  älg  i  Sareks

nationalpark ska regleras särskilt  genom en skriftlig  överenskommelse mellan samebyarna

och  Naturvårdsverket.186 Föreskrifterna  arbetades  fram genom den  s.k.  Laponiaprocessen.

Processen skedde genom samråd  mellan  samebyar,  lokalbefolkning,  Naturvårdsverket  och

länsstyrelsen,  och  präglades  av  respekt  för  renskötselrätten  och  samernas  folkrättsliga

rättigheter.187 Staten och övriga aktörer arbetar alltså utifrån premissen att det går att avtala

om renskötselrätten,  men frågan är vilka rättsliga förutsättningar och hinder som finns för

sådana avtal i gällande rätt.  Utredningarna som Naturvårdsverket uppdrog åt två konsulter

landade ju i olika slutsatser, och det råder således delade meningar i frågan. För att utreda

möjligheterna att avtala om renskötselrätt ska ett antal bestämmelser som reglerar rätten att

rättsligt förfoga över renskötselrätten särskilt studeras i det följande.

4.2 Avtal om renskötselrätt

4.2.1 Bakgrund

Att renskötselrätten tillfaller samerna framgår av 1 § RNL, men deras rätt att disponera över

rättigheten, exempelvis genom att ingå avtal, är en omtvistad fråga. Detta kan framstå som lite

märkligt. Vi har ju redan konstaterat att det rör sig om ett slags nyttjanderätt av civilrättslig

karaktär som omfattas av grundlagens egendomsskydd – varför skulle dess innehavare inte

fritt kunna disponera den? En ägare till en fastighet eller annan rättighet har ju exempelvis

möjlighet  att  upplåta  eller  överlåta  egendomen,  och  samma  borde  rimligtvis  gälla  för

renskötselrätten. Båda omfattas ju av det grundlagsstadgade egendomsskyddet. Man kanske

snarare vill ställa sig frågan varför samerna inte skulle kunna avtala om renskötselrätten. Som

visats i avsnitt 3.1 är dock renskötselrätten en säregen rättighet med en särskild ställning i

svensk rätt, och dess rättsliga uppbyggnad skiljer sig från andra civilrättsliga rättigheter. Den

rättsliga regleringen av renskötselrätten är präglad av lagstiftarens tolkning av rättighetens

grund och karaktär, vilket under stora delar av 1900-talet varit en oklar fråga.

184 Naturvårdsverket, 2017, s. 5.
185 Handölsdalens, Tåssåsens och Mittådalens samebyars skrivelse 2016-01-22.
186 NFS 2013:10, 12 §.
187 Hagsgård, 2016, s. 43 f.
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En  av  renskötselrättens  mest  säregna  egenskaper  är  att  den  inte  förutsätter  avtal  med

markägaren, vilket innebär att två parter kan använda samma mark samtidigt utan att först ha

avtalat om det. Fastigheten kan alltså brukas av både ägaren och den som bedriver renskötsel

utan att någon överenskommelse föreligger, och renskötsel får således bedrivas utan samtycke

från markägaren.  Denna ovanliga konstruktion har troligen möjliggjorts av att markägarens

och  den  renskötande  befolkningens  intressen  varit  någorlunda  förenliga  med  varandra,

åtminstone  historiskt  sett.  Markägare  har  i  regel  knappast  något  intresse  av  renbete,  och

renskötsel  förutsätter  exempelvis  inget  storskaligt  skogsbruk.188 Det  finns  dock  många

situationer  där  de olika  intressena  blir  svårförenliga  med varandra,  inte  minst  i  fråga om

naturvård som visats ovan.

Vid konflikter  om renskötselns markanvändning är  RNL till  stora delar  vägledande.  RNL

reglerar i stora drag hur renskötseln ska utövas och vilken hänsyn som ska tas till markägaren

och  andra  rättighetshavare.  I  anslutning  till  detta  har  f.d.  justitierådet  Bertil  Bengtsson

framhållit att samebyar eller enskilda samer kan sluta avtal med exempelvis en markägare om

renskötselrättens närmare innebörd. Det finns inga tvingande regler för sådana avtal i RNL

och parterna torde kunna avtala om vad som helst. En begränsning är att avtalen inte får gå ut

över andras rättigheter enligt RNL eller vara till nackdel för tredje man.189 

I förarbetena till 1993 års ändringar i RNL uppmärksammade departementschefen att det inte

var ovanligt att samebyar genom ”frivilliga uppgörelser” godtar intrång i renskötselrätten mot

ersättning  i  samband  med  exploatering  av  renskötselområden.190 Sådana  frivilliga

överenskommelser  påverkar  inte  renskötselrätten  som  sådan  även  om  möjligheterna  till

renskötsel i området helt upphör.191 Avtal om renskötselrätten verkar alltså förekomma, men

frågan är vilken omfattning sådana överenskommelser kan få. Eivind Torp, som tidigare utrett

frågan på uppdrag av Naturvårdsverket,  har kommenterat  Bengtssons uttalanden angående

avtal om renskötselrätten. Torp menar att Bengtssons formulering om att ”parterna kan avtala

om vad som helst om sitt inbördes förhållande”192 innebär att samebyar och markägare kan

avtala om förhållandet mellan parternas olika intressen i sakfrågor som inte regleras i RNL,193

och  således  inte  om  avstående  från  utövandet  av  renskötselrätten.  Torp  anför  vidare  att

Bengtssons uttalande om att avtalen inte får gå ut över andras rättigheter enligt RNL utgör en

188 Bengtsson, 2004, s. 54.
189 Bengtsson, 2004, s. 55.
190 Prop. 1992/93:32, s. 95 f.
191 Prop. 1992/93:32, s. 96, se också Bengtsson, 2004, s. 55.
192 Bengtsson, 2004, s. 55.
193 Torp, 2018, s. 752.
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stor begränsning av vad avtal om renskötselrätten kan omfatta. Detta eftersom RNL innehåller

flera bestämmelser som begränsar samernas rätt att rättsligt förfoga över renskötselrätten.194

För att  utreda frågan ska RNL:s bestämmelser  som reglerar det  rättsliga förfogandet över

renskötselrätten studeras närmare.

4.2.2 Upplåtelse av renskötselrätt

Inledningsvis kan konstateras att renskötselrätten i princip inte kan överlåtas, vilket knappast

är kontroversiellt med tanke på renskötselrättens särskilda karaktär.195 Renskötselrätten är ju

förbehållen personer av samisk härkomst och ställer krav på medlemskap i sameby,  enligt

1 § 2-3 st. RNL. Mer anmärkningsvärt  är begränsningarna i rätten att  rättsligt  förfoga över

renskötselrätten som följer av 31-34 §§ RNL. Samebyar eller medlemmar i samebyar får i

regel inte upplåta rättigheter som ingår i renskötselrätten, vilket följer av 31 § RNL. Undantag

görs dock för gratis jakt- och fiskeupplåtelser på samebyns område till tidigare medlemmar av

samebyn,  vilket  följer  av 31 § 2 st.  RNL. Vidare framgår  av 32 § RNL att  upplåtelse  av

nyttjanderätt på områden ovanför odlingsgränsen under statens omedelbara disposition endast

får ske om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Sådana upplåtelser

prövas enligt 33 § RNL av regeringen eller myndighet som regeringen utser, vilket vanligtvis

är länsstyrelsen enligt 2 § rennäringsförordningen (1993:384) (RNF). Detta innebär att det är

staten  som  upplåter  samernas  jakt-  och  fiskerätt  på  i  stort  sett  all  statlig  mark  ovanför

odlingsgränsen. Upplåtelserna sker helt utan samebyarnas samtycke om det inte rör sig om

upplåtelser av ”hela fisket i visst vatten”, vilket följer av 32 § 2 st. RNL.

Bestämmelserna  i  31-34  §§  RNL  har  varit  mycket  omdiskuterade  genom  åren.  I

Skattefjällsmålet  gjorde  samebyarna  gällande  att  bestämmelserna  stod  i  strid  med

diskrimineringsförbudet i RF, vilket HD dock inte höll med om.196 Helt eniga var man dock

inte,  och  enligt  det  skiljaktiga  justitierådet  Bengtsson  fanns  goda  skäl  att  beteckna

upplåtelsesystemet  som  diskriminerande.197 Trots  systemets  eventuella  grundlagsstridighet

verkar  det  haft  brett  stöd  i  lagstiftningssammanhang,198 och  har  därför  stått  i  stort  sett

oförändrat  sedan  1886  års  renbeteslag.  Bestämmelserna  motiverades  ursprungligen  av

praktiska skäl. Genom 1886 års renbeteslag kollektiviserade man renskötselrätten och delade

upp  renskötselområdena  i  samebyar.  Samebyarna  ansågs  dock  inte  vara  kapabla  att  fatta

194 Torp, 2018, s. 752 ff.
195 Bengtsson, 2004, s. 63.
196 NJA 1981 s. 1, s. 248.
197 NJA 1981 s. 1, s. 252.
198 Se exempelvis prop. 1992/93:32, s. 131 ff.
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beslut om upplåtelser av sina rättigheter. Staten tog följaktligen över ansvaret för upplåtelser,

vilket alltså alltjämt gäller enligt nuvarande RNL.199 

I  förarbetena  till  nuvarande  RNL diskuterades  dessa  bestämmelser  utförligt.  Lagstiftarens

ståndpunkt  var  vid  denna  tid  att  rättsläget  beträffande  samernas  rättigheter  inte  hade

förändrats  sedan 1886 års renbeteslag,  och att  deras  rätt  till  mark  och vatten alltjämt  var

begränsad till sådan markanvändning som krävs för renskötsel. Till stöd för denna uppfattning

åberopade man bl.a. förarbetena till den första renbeteslagen samt bestämmelserna som gav

samernas rätt att "betjena sig af land och vatten till underhåll för sig och sina renar", enligt

1 § 1886 års  renbeteslag,  samt  "begagna sig av land och vatten  till  underhåll  för  sig  och

renarna"  enligt 1 § i efterföljande renbeteslagar.200 Samernas rättigheter hade ju ansetts vara

omfattande i ”de för lapparne afsatta land” enligt den förra lagen, respektive de områden som

var avsedda för samernas ”uteslutande begagnande” i de senare lagarna.201 

Trots erkännandet av dessa starka rättigheter fanns ingen tvekan från lagstiftarens sida om att

staten var bättre lämpad att förvalta upplåtelser på de vidsträckta renskötselområdena. Man

ansåg att en samisk förvaltning av upplåtelserna inte skulle kunna garantera samernas och

övriga befolkningsgruppers rättigheter, och att dessa intressen endast kunde tillgodoses inom

ramen  för  en  statlig  förvaltning.202 I  sitt  remissyttrande  invände  SSR  mot  lagstiftarens

motivering  och  anförde  att  samernas  rättigheter  var  starkare  än  vad  som  framgick  av

renbeteslagstiftningen, och det var därför felaktigt att påstå att samernas markrättigheter var

begränsade till sådant bruk som fordras för renskötsel. Denna missuppfattning berodde enligt

SSR på att de sakkunniga inte utrett renskötselrättens juridiska grund ordentligt.203 Mot denna

bakgrund motsatte man sig en ordning där staten upplåter samernas rättigheter och yrkade

istället på att samebyarna själva skulle förvalta upplåtelserna.204 Invändningarna vann dock

inget vidare gehör, och någon ändring av systemet skedde aldrig.

Upplåtelsebestämmelserna  i  RNL är  återigen  aktuella  i  det  pågående  Girjasmålet,205 som

handlar  om statens  upplåtelser  av  småviltsjakt  och  fiske  ovanför  odlingsgränsen.  I  målet

stämde en sameby staten och yrkade ensamrätt på jakt- och fiskerätten inom deras område.

Samebyn gjorde bl.a. gällande att bestämmelserna om upplåtelserna av samernas jakt- och

fiskerätt i RNL och RNF stod i strid med egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF samt EKMR och

199 Bengtsson, 2004, s. 37.
200 Prop. 1971:51, s. 51.
201 Prop. 1971:51, s. 57.
202 Prop. 1971:51, s. 57 f.
203 Prop. 1971:51, s. 60.
204 Prop. 1971:51, s. 132.
205 Hovrätten för Övre Norrlands dom 2018-01-23, mål nr T 214-16.
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därmed inte kunde upprätthållas vid en normprövning enligt 11 kap. 14 § RF. Hovrätten kom

fram till  att samebyn hade bättre rätt till  jakt och fiske inom dess område och att staten i

egenskap av fastighetsägare inte var innehavare av jakt- och fiskerättigheterna och därmed

inte heller berättigad att upplåta rättigheterna. Trots detta ansåg hovrätten att bestämmelserna

som stadgar att det är länsstyrelsen som prövar upplåtelser av jakt och fiske inte stred mot det

grundlagsstadgade egendomsskyddet. 

Hovrätten  anförde  vidare  att  samebyn  inte  hade  ensamrätt  till  jakt  och  fiske  när

upplåtelsesystemet  infördes  i  samband  med  1886  års  renbeteslag,  och  att

upplåtelsebestämmelserna därmed inte berövade samerna någon rättighet. Hovrätten hänvisar

i  sina  domskäl  till  reglerna  om  urminnes  hävd  och  sedvanerätt,  vars  förhållande  till

renskötselrätten  redan  utretts  utförligt  av  HD,206 men  verkar  alltså  landa  i  slutsatsen  att

ensamrätt krävs för att samebyn ska ha rätt att upplåta sina rättigheter. Hovrättens resonemang

framstår inte som helt konsekvent med de tidigare prejudikaten. Ett visst mått av ensamrätt

torde kunna utläsas av rekvisiten för urminnes hävd och sedvanerätt207 och därmed vara en

förutsättning för rättighetens uppkomst, men att det därefter skulle påverka möjligheten att

rättsligt förfoga över egendomen framstår som främmande. Liknande krav ställs ju inte på

äganderätt eller andra nyttjanderätter. 

Hovrätten konstaterar alltså att samebyn har bättre rätt till området och att staten inte har rätt

att upplåta jakt och fiske i egenskap av fastighetsägare, samtidigt som man inte är beredd att

erkänna samebyns rätt att själv upplåta rättigheterna. Samebyn är således rättighetsinnehavare

utan  möjlighet  att  rättsligt  förfoga  över  rättigheten,  vilket  måste  anses  vara  ett  ingrepp  i

egendomsskyddet eftersom staten därigenom förfogar över enskildas civilrättsliga rättigheter

utan  kompensation.  Man  kan  undra  vilka  angelägna  allmänna  skäl  som motiverar  denna

ordning. Hovrätten klargör inte denna fråga, och konstaterar endast att upplåtelsesystemet inte

strider mot egendomsskyddet med hänvisning till att bestämmelserna överförts från 1886 års

renbeteslag till nuvarande RNL utan större ändringar. Upplåtelsebestämmelserna i 1886 års

renbeteslag och RNL kan visserligen ha varit förenliga med den tidens grundlag, men vid en

genomgång idag måste bestämmelserna prövas mot den nuvarande grundlagens regler.208 Det

framgår  emellertid  inte  av  hovrättens  kortfattade  motivering  huruvida  man  beaktat  denna

206 Se NJA 1981 s. 1 och NJA 2011 s. 109.
207 Urminnes hävd förutsatte ”okvald och obehindrad” besittning enligt 15 kap. 1 § äldre jordabalken, se vidare

  i NJA 2011 s. 109, s. 231.
208 SOU 2001:101, s. 109.
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rättsutveckling. Oklarheterna kanske förtydligas av HD, som under hösten 2018 meddelade

prövningstillstånd i målet.209

4.2.3 Avstående av renskötselrätt

Samernas möjligheter att rättsligt förfoga över renskötselrätten genom upplåtelser förefaller

alltså  vara  begränsade  av  bestämmelserna  i  31-34  §§  RNL,  åtminstone  tills  HD  klargör

rättsläget  vidare.  I  sammanhanget  brukar  också  framhållas  att  samerna  inte  själva  har

möjlighet  att  avstå från de rättigheter  som följer  av RNL, vilket  också ger uttryck för en

inskränkt  förfoganderätt.  Som  framgår  av  26  §  RNL  kan  endast  regeringen  besluta  om

upphävande av renskötselrätten, vilket innebär att samerna själva inte har möjlighet att avstå

från sina rättigheter som följer av RNL.  Bestämmelsen har som bekant funnits sedan 1928 års

renbeteslag,  men  genom  1971  års  RNL  kopplades  bestämmelsen  ihop  med

expropriationslagstiftningen.  Enligt  dåvarande lydelse  kunde renskötselrätten  upphävas  för

ändamål som avses i ExprL eller andra ändamål av väsentlig betydelse från allmän synpunkt.

När  man  i  förarbetena  diskuterade  bestämmelsens  utformning  anförde  man  att  det  fanns

anledning  att  ge  26  §  RNL  en  bredare  tillämpning  som  möjliggjorde  upphävande  av

renskötselrätt  till  andra ändamål  än som angavs i  ExprL. Man motiverade detta  bl.a.  mot

bakgrund i renskötselns särskilda förhållanden och anförde vidare: 

Ett annat skäl som talar för att göra ändamålsbeskrivningen något mer tänjbar än enligt

expropriationslagen är  att  de renskötande samerna  enligt  renbeteslagen inte  har  rätt  att

överlåta  sin rätt  eller  upplåta  rättighet  som ingår i  renskötselrätten och inte  heller  med

bindande verkan kan träffa avtal om att avstå från rätten till renskötsel.210

Lagrådet ansåg inte att detta var skäl nog att ge bestämmelsen en vidare tillämpning än ExprL

men  konstaterade  likväl  att  begränsningarna  i  samernas  dispositionsfrihet  innebär  att  de

saknar  möjlighet  att  träffa  rättsligt  bindande  avtal  om renskötselrätten.211 Bestämmelsen  i

26 § RNL fick sin nuvarande lydelse genom en ändring 1993. Sedan dess kan renskötselrätt

endast upphävas för sådana ändamål som kan tillgodoses genom expropriation, i enlighet med

lagrådets tidigare kommentarer.

Frågan  om  renskötselrättens  upphörande  och  innebörden  av  26  §  RNL  har,  precis  som

bestämmelserna  i  31-34  §§  RNL,  varit  föremål  för  domstolsprövning  på  senare  år.

Nordmalingsmålet212 var  en  tvist  mellan  tre  samebyar  och  ett  hundratal  fastighetsägare

209 Högsta domstolens beslut om prövningstillstånd 2018-09-04, mål nr T 853-18.
210 Prop. 1971:51, s. 128.
211 Prop. 1971:51, s. 267.
212 NJA 2011 s. 109.
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angående renbetesrätten nedanför odlingsgränsen. Fastighetsägarna hade stämt samebyarna

och yrkat att domstolen skulle fastställa att deras fastigheter inte belastades av renskötselrätt,

och  gjorde  vidare  gällande  att  renskötselrätten  i  annat  fall  ändå  hade  upphört  p.g.a.

samebyarnas  passivitet.  HD ansåg inledningsvis  att  det  inte  var  ”alldeles  lätt”  att  se  hur

renskötselrätten skulle kunna upphöra på annat sätt än enligt 26 § RNL. Renskötselrätten är

en civilrättslig rättighet som tillfaller den samiska befolkningen som kollektiv och får utövas

av medlemmar  i  samebyar.  Indelningen i  samebyar  är,  enligt  domstolen,  av administrativ

karaktär  och  påverkar  inte  den  civilrättsliga  rättigheten.  Det  kan  därför  enligt  domstolen

hävdas att en samebys avstående från renskötselrätten inom sitt område inte innebär att rätten

helt upphör, vilket i sin tur innebär att en annan sameby fortfarande kan utöva renskötsel i

området  med stöd i  den kollektiva  rätten.  Enligt  HD förefaller  det  dock inkonsekvent  att

samebyar kan upparbeta en rättighet men inte avstå från den, och konstaterar att regleringen

inte framstår som helt genomtänkt i detta avseende. HD drar slutsatsen att det måste krävas att

det  under  alla  omständigheter  är  klarlagt  att  en  sameby  verkligen  har  avstått  från  sin

renskötselrätt för att rätten ska kunna upphöra. Sådana omständigheter kan inte ligga utanför

samebyns  kontroll,  exempelvis  genom ett  kraftverksbygge  som hindrar  samebyn  från  att

använda ett visst område för renskötsel.

Även om RNL inte  lämnar  några  klara  besked i  frågan om avstående från  renskötselrätt

verkar HD ändå antyda att den civilrättsliga sidan av renskötselrätten innebär en rätt för samer

att avstå från renskötselrätten. En sådan slutsats är rimlig med tanke på att ägare av andra

civilrättsliga rättigheter kan avstå från sin egendom, exempelvis genom avtal om överlåtelse.

Rätten att avtala om egendomen är ju en viktig del av den civilrättsliga förfoganderätten. Ett

avtal torde rimligtvis kunna innebära att en sameby under alla omständigheter förklarat sitt

avstående från renskötselrätt, som HD uttrycker det. Att lagstiftningen är ogenomtänkt vad

gäller det rättsliga förhållandet mellan enskilda samer och samebyarna är förvisso ett problem

men torde inte påverka den civilrättsliga rättigheten som sådan.

4.2.4 Slutsatser

Sammanfattningsvis är samernas möjligheter att rättsligt  förfoga över renskötselrätten eller

rättigheter som ingår i renskötselrätten genom avtal mycket begränsade enligt bestämmelserna

i RNL. Överlåtelse av renskötselrätt är i princip helt uteslutet, åtminstone till utomstående,213

och  möjligheterna  till  upplåtelse  av  rättigheter  som ingår  i  renskötselrätten  begränsas  av

bestämmelserna i 31-34 §§ RNL. Innehavare av renskötselrätt har således inte samma rätt att

213 Bengtsson, 2004, s. 56.
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rättsligt förfoga över sin egendom som andra rättighetshavare har, vilket är en inskränkning

som saknar motstycke i svensk fastighetsrätt.214 

Denna  begränsade  förfoganderätt  motiverades  främst  av  praktiska  skäl  i  samband  med

införandet  av  1886  års  renbeteslag,  och  lagstiftarens  ståndpunkt  verkar  vara  i  stort  sett

oförändrad i den nu gällande RNL.215 Även om renskötselrätten är helt unik i detta avseende

har mycket skett på rättsområdet sedan bestämmelsernas införande i RNL. När RNL trädde i

kraft 1971 låg det rättsligt betydelsefulla avgörandet i Skattefjällsmålet tio år framåt i tiden. I

målet konstaterades renskötselrätten vila på civilrättslig grund och därmed omfattas av det

grundlagsstadgade  egendomsskyddet  i  2  kap.  15  §  RF.  Slutsatserna  om renskötselrättens

grund och civilrättsliga  karaktär  var  således  oklara  och beaktades  inte  av lagstiftaren  vid

införandet av nu gällande RNL.216 Det finns alltså mycket som tyder på att renskötselrätten är

starkare än vad nuvarande lagstiftning ger uttryck för.217 Avgörandet i Skattefjällsmålet ledde

till vissa ändringar 1993, men sedan dess har RNL inte genomgått några större förändringar

och lagstiftningen bygger än idag i allt väsentligt på 1886 års renbeteslag. 

Renskötselrätten måste också ses i ljuset av rättsutvecklingen på andra områden, främst vad

gäller  de  grundlagsstadgade  rättigheterna.  Eftersom  renskötselrätten  är  en  civilrättslig

egendom  är  det  ju  ytterst  grundlagen,  inte  RNL,  som  skyddar  renskötselrätten.218 De

konstitutionella rättigheterna, särskilt skyddet för egendom, har fått en betydligt högre status

efter  1994  års  ändringar  i  RF  och  inkorporerandet  av  EKMR.  Detta  innebär  att

renskötselrätten  på  motsvarande  sätt  fått  en  starkare  ställning.  När  RNL  infördes  var

egendomsskyddet betydligt svagare, vilket innebar att lagstiftaren i högre utsträckning kunde

inskränka  renskötselrätten  utan  att  det  stred  mot  grundlagen.219 En  annan  viktig

grundlagsbestämmelse är normprövningsregeln i 11 kap. 14 § RF, som fick sin nuvarande

lydelse  genom  2010  års  ändring  i  RF.  Ändringen  innebar  att  uppenbarhetsrekvisitet  för

normprövning  slopades,  och  bestämmelsen  fick  en  vidare  tillämpning  än  tidigare.  Den

tidigare  lydelsen  var  aktuell  i  Skattefjällsmålet  där  samebyarna  gjorde  gällande  att

bestämmelserna i RNL innebar inskränkningar som stod i uppenbar strid med RF och yrkade

att  domstolen skulle underlåta att  tillämpa lagens bestämmelser.220 Domstolen slog fast att

214 Bengtsson, 2004, s. 64.
215 Se exempelvis prop. 1971:51, s. 128.
216 Se prop. 1971:51, s. 60.
217 Allard, 2006, s. 46.
218 Se NJA 1981 s. 1, s. 248.
219 SOU 2001:101, s. 109.
220 NJA 1981 s. 1, s. 179.

40



regleringen  inte  stod i  uppenbar  strid  med  grundlagen.221 Även om mycket  talade  för  att

bestämmelserna  i  RNL  visserligen  kunde  anses  avvika  från  grundlagen  vid  en  samlad

bedömning var det mer tveksamt om denna avvikelse var uppenbar,222 vilket alltså var ett av

bestämmelsens  rekvisit.  Sedan dess har möjligheterna till  normprövning ökat,  och mycket

talar för att utfallet skulle bli annorlunda om en liknande fråga prövades idag.

Rättsläget har alltså förändrats avsevärt sedan tillkomsten av RNL. Egendomsskyddet har fått

en betydligt  högre status och större genomslag i  rättstillämpningen,  och bestämmelserna i

RNL måste bedömas mot bakgrund i nuvarande rättsläge. Begränsningarna i samernas rätt att

förfoga över renskötselrätten kunde kanske accepteras vid tiden för 1886 års renbeteslag, eller

till och med 1971 års RNL, men idag är situationen en annan. I nuvarande rättsläge måste

begränsningarna i samernas civilrättsliga förfoganderätt vara proportionerliga och motiveras

av angelägna allmänna skäl. Någon sådan motivering verkar ännu inte framkommit. Det är

därför mycket  tveksamt om RNL:s förbud mot upplåtelser av renskötselrätten är förenliga

med egendomsskyddet som följer av 2 kap. 15 § RF och EKMR, och mycket tyder således på

att renskötselrätten inom nationalparker kan regleras genom avtal.

5 Avslutning
I år fyller de svenska nationalparkerna 110 år. Den svenska nationalparkslagstiftningen har

under stora delar av denna tid gått oförändrad, och många av lagstiftarens tidiga resonemang

känns  igen  i  dagens  nationalparkslagstiftning.  De  tidiga  nationalparkerna  motiverades  av

naturens vetenskapliga och museala värden och präglades av romantiska bilder av samerna

och  deras  markanvändning  i  fjällområdena.  Under  mitten  av  1900-talet  genomgick

renskötseln en moderniseringsprocess samtidigt som statens intresse för naturvård blev allt

större. Följden blev med tiden en allt större osämja mellan de båda intressena, vilket slutligen

ledde  till  att  lagstiftaren  upphävde  bestämmelsen  som  skyddade  renskötselrätten  inom

nationalparker och således gav statens intresse företräde i fråga om naturvård. Denna ordning

är alltjämt gällande i nuvarande MB.

Det finns goda skäl att ifrågasätta de nuvarande bestämmelserna i MB som reglerar bildande

av nationalparker och beslut om nationalparksföreskrifter, inte minst mot bakgrund i senare

års  rättsutveckling  på  egendomsskyddets  område.  HD  har  ju  i  ovannämnda

fastighetsbildningsmål  konstaterat  att  en  fristående  proportionalitetsprövning  enligt

2 kap. 15 § RF  måste  ske  i  varje  enskilt  fall.223 I  målet  ansåg  domstolen  att  en

221 NJA 1981 s. 1, s. 244 ff.
222 Se NJA 1981 s. 1, s. 250 ff, och Bengtsson, 2004, s. 100.
223 Högsta domstolens dom 2018-10-09, mål nr T 1523-17.
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proportionalitetsprövning skulle göras fristående från bestämmelserna i FBL, som på denna

punkt ansågs bristfälliga, och med tanke på att proportionalitetsprincipen verkar få ett ganska

begränsat  genomslag  i  MB:s  bestämmelser  vore  en  liknande  slutsats  inte  osannolik  om

Naturvårdsverkets  beslut  om  föreskrifter  som  inskränker  renskötselrätten  genomgick

motsvarande domstolsprövning. En sådan process är dock inte särskilt trolig, inte minst med

tanke  på  att  Naturvårdsverkets  beslut  om  föreskrifter  inte  har  någon  tydlig

besvärshänvisning.224 

Det är sammanfattningsvis tveksamt om nuvarande nationalparkslagstiftning är förenlig med

grundlagen.  MB är visserligen en förhållandevis  ny lag,  men de uttalanden som gjordes i

förarbetena till lagen framstår idag som hopplöst föråldrade. Att enskildas rättigheter enligt

grundlagen i  regel  får vika för allmänna intressen i  frågor om naturvård,  som lagstiftaren

uttryckte det,225 kan troligtvis inte accepteras i nuvarande rättsläge. De uttalanden som gjordes

i förarbetena till lagen får idag anses vara överspelade med tanke på senare års rättsutveckling

och den konstitutionella rättens ökade inflytande på rättstillämpningen. MB:s bestämmelser

som  reglerar  nationalparker  kan  därmed  behöva  omprövas  och  omarbetas  i  vissa  delar.

Undantaget  från  rätt  till  ersättning  till  följd  av  inskränkningar  i  jakträtten  enligt

31 kap. 4 § 2 st.  MB  är  exempelvis  mycket  tveksam  med  tanke  på  egendomsskyddet  i

2 kap. 15 § RF.  Vad gäller  intresseprövningen i  7  kap.  25 § MB rör  det  sig  snarare om

Naturvårdsverkets tillämpning än bestämmelsens utformning. Syftet med 7 kap. 25 § MB är

som bekant  att  ge  uttryck  för  egendomsskyddet  och  proportionalitetsprincipen,226 och  en

tillämpning  av  bestämmelsen  med  ledning  i  nuvarande  rättsläge,  snarare  än  lagstiftarens

tidigare  uppfattning,  torde  rimligtvis  resultera  i  ett  skydd  för  egendom  i  enlighet  med

grundlagen.

Lagstiftningen som reglerar samernas allmänna rättigheter har också gått oförändrad i många

avseenden.  RNL  tillkom  för  snart  50  år  sedan  och  bygger  till  stora  delar  på  1886  års

renbeteslag. Renskötselrättens innehåll och innebörd var under stora delar av 1900-talet okänd

men  har  sedan  dess  klargjorts  i  flera  viktiga  domstolsavgöranden,  vilket  har  lett  till  att

renskötselrätten fått en starkare ställning i svensk rätt. Även om renskötselrätten fortfarande är

delvis oklar och tvistig står i alla fall klart  att samernas markrättigheter inte är avhängiga

RNL,227 och  renskötselrätten  är  troligtvis  starkare  än  vad  RNL  ger  uttryck  för.228

224 Hagsgård, 2016, s. 25.
225 Prop. 1997/98:45, del II, s. 97.
226 Prop. 1993/94:117, s. 15 f och prop. 1997/98:45, del II, s. 97.
227 Se NJA 1981 s. 1, s. 248 och SOU 2001:101, s. 122.
228 Allard, 2006, s. 46.
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Renskötselrätten  har  vidare  stärkts  av  senare  års  utveckling  på  den  konstitutionella

rättsområdet,  främst  genom ett  antal  grundlagsändringar  och nyare  domstolsavgöranden.  I

nuvarande  rättsläge  finns  mycket  som  tyder  på  att  bestämmelserna  i  RNL  som  reglerar

samernas rätt att förfoga över renskötselrätten är grundlagsstridiga. Bestämmelserna i RNL

måste  ju  hela  tiden  prövas  mot  nuvarande  grundlag,  och  det  är  i  dagsläget  ointressant

huruvida  tidigare  reglering  av  renskötselrätten  var  förenlig  med  då  gällande  grundlag.229

Renskötselrätten  är  en  civilrättslig  rättighet,  och  dess  innehavare  ska  därmed  som

utgångspunkt  ha rätt  att  både faktiskt  använda egendomen och rättsligt  förfoga över  den.

Renskötselrätten  är  visserligen  en  mycket  speciell  rättighet  med  många  särdrag,  men

inskränkningar i rätten att förfoga över den genom civilrättsliga avtal framstår i dagsläget som

ett  allt  för  oproportionerligt  ingrepp  i  den  enskildes  egendom.  Renskötselrätten  inom

nationalparker  måste  därför  kunna regleras  genom avtal,  förutsatt  att  det  inte  finns  några

angelägna allmänna skäl som motiverar en annan ordning.

Kanske är det hög tid för en uppdatering av den snart 50 år gamla regleringen av samernas

markrättigheter. Frågan ställer nästan sig själv efter det ovan anförda. RNL har ju tillkommit

före  flera  rättsligt  betydelsefulla  domstolsavgöranden,  främst  Skattefjällsmålet  och

Nordmalingsmålet,  och  ger  således  inte  uttryck  för  samernas  rättigheter  på  ett

tillfredsställande  sätt.  Renskötselrätten  är  idag  starkare  än  vad  som  anges  i  RNL,  som

dessutom är  behäftad  med  vissa lagtekniska  brister  som vållar  problem vid  tolkningen.230

RNL:s bristande förenlighet med grundlagen talar vidare för en omarbetning av lagen, men

trots  detta  är  frågan  känslig,  och  politiker  förhåller  sig  i  regel  tveksamma  till  stärkta

rättigheter  för  samerna.231 Under  åren  har  flera  omfattande  utredningar  föreslagit

lagstiftningsreformer232 utan  vidare  gehör  från  politiskt  håll.233 Kanske  krävs  ännu  ett

domstolsavgörande  för  att  klarlägga  RNL:s  brister.  Det  återstår  att  se  huruvida  HD:s

kommande  avgörande  i  Girjasmålet  ger  lagstiftaren  ytterligare  anledning  att  reformera

regleringen av samernas markrättigheter.

229 SOU 2001:101, s. 109.
230 Bengtsson, 2015, s. 65 ff.
231 Bengtsson, 2015, s. 66.
232 Se exempelvis SOU 2001:101 och SOU 2005:17.
233 Bengtsson, 2010, s. 84 ff.
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