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Sammanfattning 

Syftet med arbetet är att skaffa sig kunskap om renskötselrätten samt att 

redogöra för de lagar som reglerar den. Nya lagstiftingsförslag kommer 

också att redovisas i arbetet.   

I slutet på 1800-talet kom den första lagen som reglerar renskötseln. Lagen 

har därefter ändrats vid tre tillfällen. 1971 skedde den senaste ändringen, 

vilket innebar att renskötseln övergick från enskild rätt till kollektiv rätt i 

och med att samebyar infördes. Renskötselrätten regleras i första hand av 

rennäringslagen och rennäringsförordningen. Ett lagstiftningsförslag från 

1999 föreslår bl.a. två nya lagar som ska ersätta rennäringslagen. 

Anledningen är att stärka skyddet för renskötselrätten. Det senaste 

lagstiftningsförslaget från 2001 vill att samverkan mellan renskötare och 

andra markanvändare skall förbättras. Lagstiftningsförslagen har stor 

relevans till den problematik som råder inom renskötseln i dag.  

Det är bara en minoritet av samerna som ägnar sig åt renskötseln. 

Renskötseln bedrivs bara i norra Sverige. 

Renskötarna har i sitt arbete rätt att bruka mark och vatten för sig och sina 

renar det är detta som kallas renskötselrätt. Renskötarna och andra 

markanvändare måste visa hänsyn till varandra för att renskötselrätten ska 

fungera. Det gäller främst mellan renskötare och enskilda markägare. 

Renskötarna har i sin näring även sedan urminnes tider rätt till jakt och 

fiske för att kunna livnära och försörja sig, något som jag inte kommer att 

gå in på närmare i rapporten.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Min mamma kommer från en familj som livnärt sig på att ta hand om sina 

renar s.k. renskötsel. De levde för sina renar och renens behov styrde 

deras livsstil.  Idag är min mamma och min bror renägare. De har var sitt 

renmärke som deras renar märks med. Ett renmärke är personligt och ärvs 

ofta inom släkten. Renmärke är ett speciellt snitt i renens öron som visar 

vem som är dess ägare. Varken min mamma eller bror är renskötare, de 

får hjälp med att sköta deras renar av släktingar som är renskötare. 

Jag har många gånger fått frågan av släktingar och bekanta som är samer 

om jag på polisutbildningen i Umeå fått lära mig regler om 

renskötselrätten. Detta har gjort att jag både som same och som blivande 

polis vill få insikt i var rätten till renskötseln regleras och hur den regleras. 

Eftersom renskötseln bara bedrivs i delar av norra Sverige berörs inte allt 

för många människor av frågor rörande renskötseln. Men dem de berör 

bör enligt min åsikt känna till den reglering som finns. 

Samerna och särskilt de renskötande samerna, intar i vissa avseenden en 

särställning i svensk rätt, både i egenskap av ursprungsbefolkning och 

genom sitt brukande av mark och vatten. Innebörden av deras rätt till detta 

är en komplicerad och omtvistad fråga. 

Denna rapport handlar om renskötselrätten. En rättighet som tillkommer 

de renskötande samerna. 

För att kunna bli renskötare måste man vara same. Same är den som är av 

samisk härkomst. Som same har man rätt att bli renägare vilket inte 

behöver betyda att man är renskötare. Det kan vara någon annan än den 

som äger renarna som sköter dem, oftast någon i familjen eller släkten 

som är renskötare. Att vara renskötare innebär att man har ett 

renskötselföretag och arbetar som renskötare. De olika begreppen kommer 

att förklaras ytterligare i kapitel 2.  
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Renskötarna har i sitt arbete brukande rätt av mark och vatten. Marken 

som renskötarna brukar ägs av staten eller av en privat markägare. Oftast 

har renskötarna och markägarna överenskommelser sinsemellan men kan 

inte parterna enas om vem och hur marken skall brukas är det 

länsstyrelsens uppgift att fatta ett beslut efter samråd med båda parterna. 

Detta innebär dock att det uppstått en konflikt som sällan går att lösa.     

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet introducerades nya lagar 

som förändrade förutsättningarna för samerna att livnära sig på 

renskötseln. 1886 kom den första renbeteslagen, som på ett omvälvande 

sätt omformade samernas rätt till renskötseln. Samebyar bildades vilket 

medförde till att det som varit den enskildes rätt blev nu en kollektiv rätt 

som tillföll samebyarna. 

Antal samer i Sverige beräknas till ca 20 000 personer, i Norge omkring 

40 000, i Finland 6 000. Bara en minoritet av svenska samer ägnar 

sig åt renskötseln, år 2000 fanns det 4 700 renägare, ungefär 2 500 av dem 

lever på renskötseln. Rennäringen bedrivs i 51 samebyar från Karesuando 

i norr till Idre i söder.1 

 

1.2 Syfte   

Huvudsyftet med arbetet är att få insikt i vad renskötselrätten innebär. 

Vilka förekommande problem som råder inom renskötseln och vad det 

grundar sig på. 

1.3 Frågeställningar   

- Vilka lagar reglerar renskötselrätten? 

- Vilka rättigheter har de renskötande samerna? 

- Finns det några lagstiftningsförslag? 

                                                
1  Samer- ett ursprungsfolk I Sverige s. 4. 
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1.4 Avgränsningar 

Jag kommer inte att gå in på jakt- och fiskefrågor som också är en 

speciell rättighet som renskötarna har i sin näring. Det är också omtalade 

och omstridda frågor som berör både renskötare och andra jakt och fiske 

intresserade. 

 
1.5 Metod   

För att få svar på mina frågor har jag läst och tolkat lagarna som berör 

renskötseln. Jag har tittat på olika rättsfall varifrån jag tagit ut en av dem 

som jag tycker visar hur lagen kan vara behjälplig i frågan om brukandet 

av enskild mark. Jag har även tagit del av utredningar om nya lagförslag 

för att se om det finns någon lösning på den problematik som råder med 

aktuell lag. 

Boken Samerätt, skriven av Bertil Bengtsson har också gett mig 

vägledning och kunskap i området. Boken är en av fåtal böcker som tar 

upp detta rättsområde och de särskilt omstridda frågor som berör 

renskötseln.    

Jag har beställt boken Samer- ett ursprungsfolk i Sverige från webbsidan 

www.samer.se, boken har jag läst och använt i mitt arbete. Vidare har 

jag intervjuat sakkunnig på länsstyrelsen, Rolf Troeng. 
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2 Begreppsförklaringar 

I följande kapitel kommer jag att reda ut begrepp som same, renen, 

sameby, renskötsel och rennäring.   

2.1 Same   

Det finns ingen egentlig definition av vem som är same. I Sametingslagen 

som avgör vem som får rösta till sametinget sägs dock att man är same om 

man anser sig vara same och gör sannolikt att man har haft samiska som 

språk i hemmet eller gör sannolikt att någon av ens föräldrar, far- eller 

morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller om man 

har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.2 

2.2 Renen 

Fjällrenarna vandrar upp till fjället under sommaren och är i skogslandet 

under vintern. Skogsrenarna däremot stannar i skogslandet hela året. I 

Sverige finns inga vildrenar. Alla renar i vårt land kan därför sägas vara 

tamrenar. Varje ren har en ägare. För att man skall veta vem som äger en 

ren märker man djuret i båda öronen. Märkningen sker under sommaren, 

då årets kalvar är ett på månader gamla. I ett renägarregister hos 

länsstyrelsen finns uppgifter om varje renägares öronmärke.  

Det har blivit svårare för renskötarna att hitta bra betesmarker för renarna 

likaså att hitta mark som passar bra för renarna att kalva på. Renskötarnas 

livsutrymme har krympt, detta i och med gruvor, vägbyggen, järnvägar, 

kraftverk, skogsavverkning, stugbyar och fjällanläggningar. 

Inom varje samebys område strövar och flyttas renarna mellan olika 

betesmarker. Betesområderna har olika egenskaper som gör dem 

betydelsefulla för renskötseln vid olika tider på året. För att förflytta sig 

mellan de olika områdena används särskilda vandrings- och flyttleder som 

ofta är mycket gamla. I arbetet med renarna använder renskötarna förutom 

                                                
2 1§ Sametingslagen. 
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olika leder, även olika hagar för att samla, skilja, märka och/eller slakta 

renarna.  

Arbetet med renarna sker på djurens villkor där väder, vind och bete är 

avgörande. Rennäringen är känslig för störningar både från andra 

markanvändare och från rovdjur. På våren, när vajorna3 kalvar är det 

särskilt viktigt att renarna får vara ostörda. Även under andra perioder på 

året, till exempel vid flyttningar, är renen speciellt känslig för störning. 

Vid en trång passage, så som över en väg, kan störningar göra att en hel 

ren hjord sprids, vilket leder till mycket merarbete för renskötarna. 

Renens bete varierar både över årtal och från region till region beroende 

på klimat och vegetation. För att fylla sina behov behöver renarna beta 

selektivt och växla mellan olika typer av bete, vilket för med sig att 

renskötseln kräver stora betesarealer. 

2.3 Sameby 

I dag är renskötarnas betesmarker indelade i byar s.k. Samebyar. En 

sameby liknar inte alls en vanlig svensk by. Den utgör ett större område, 

ca 15-20 mil långt, där samebyns medlemmar har sina renar. 

De flesta samer i Sverige tillhör ingen sameby och har inte de speciella 

rättigheter som hör samman med rennäringen. Det är bara de renskötande 

samerna och deras familjer som tillhör samebyn.4  

Det finns fjällsamebyar och skogssamebyar. Fjällsamebyarna sträcker sig 

från fjällkedjan till odlingsgränsen. Skogssamebyarna ligger nedanför 

fjällsamebyarna.  

En sameby är en ekonomiska och administrativ sammanslutning som 

enligt lag ska leda renskötseln inom ett visst område. Samebyn utnyttjar 

kollektivt betesmarkerna. Inom en sameby finns flera renskötselföretag. 

Ett renskötselföretag består av en eller flera renägare. Varje renägare 

                                                
3 Renens hondjur heter vaja. 
4 11§ Rennäringslagen. 
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beslutar själv om sina renar. Länsstyrelsen beslutar om hur många renar 

som varje sameby får föra på bete.5   

2.4  Renskötsel 

Samerna har renskötselrätt till drygt en tredjedel av Sveriges yta. 

Renskötselrätt är samernas rätt att använda mark och vatten till underhåll 

för sig och sina renar. Rätt att bedriva renskötsel är den som är medlem i 

sameby.6 

I renskötselrätten ingår bl.a. rätt till renbete, jakt och fiske samt rätt att 

uppföra vissa stugor och anläggningar, rätt att ta skog till bränsle och 

byggnadsvirke för husbehov samt slöjdvirke.7 

”Renskötsel får bedrivas på såväl enskild som statlig mark inom de 

områden där det är tillåtet att bedriva renskötsel. Det betyder att även 

privata fastighetsägares mark får tas i anspråk för renbete. 

Renskötare har rätt att bruka annans mark utan ägarens samtycke. Rätten 

är inte grundad på avtal med markägaren. Markägaren får alltså inte någon 

kompensation för att hans mark brukas av andra. 

Rättigheten är avgörande för samernas möjlighet att bedriva renskötsel. 

Renskötselrätten är en bruksrätt till fast egendom. Bruksrätt är en rättighet 

att använda mark och vatten utan att ha äganderätt”.8 

Renskötselrätten grundas på urminnes hävd.9 Urminnes hävd betyder att 

någon använt mark så länge och så mycket att det uppstått en rättighet att 

använda den. Renskötselrätten har uppstått genom att samerna använt 

mark och vatten för renskötseln, jakt och fiske under en mycket lång tid. 

”Rätten har alltså inte medgivits genom någon upplåtelse från den svenska 

staten”.10 

                                                
5 15§ 2st Rennäringslagen. 
6 1§ Rennäringslagen. 
7 16-17§§ Rennäringslagen. 
8 Rolf Troeng. 
9 1§ Rennäringslagen 
10 Rolf Troeng. 
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Eftersom urminnes hävd ibland måste bevisas pga. konflikter som uppstår 

då och då med anledning av renskötarnas brukande av mark så faller 

bevisbördan på renägarna. Ett huvudargument brukar dock vara att dagen 

renskötsel skiljer sig så mycket från äldre tiders att urminnes hävd inte 

kan åberopas. 

2.5 Rennäring 

Skogsbruk och rennäring är två areella näringar som i viss utsträckning 

brukar samma marker. Det är oundvikligt att de påverkar varandra. 

Skogsbruket styckar genom slutavverkning, markberedning och 

anläggning av skogsbilvägar upp vinterbetesområdena och gör delar av 

vinterbetesmarkerna otillgängliga. Avverkningen av gamla skogar 

minskar tillgången på hänglavar.11 Renarna kan i sin tur t.ex. skada plant- 

och ungskog. I skogsvårdslagen finns bestämmelser att skogsbruket ska 

visa hänsyn till renskötseln.12  

Utbyggnader av vattenkraften är det ingrepp som enskilt haft den i 

särklass största betydelse för omdaningen av fjällområdet. Älvdalar har 

stor betydelse för renskötseln, eftersom där finns goda betesmarker. 

Marker där renskötseln får bedrivas hela året kallas åretruntmarker. 

Mellan den 1 oktober och den 30 april får renskötseln bedrivas på 

vinterbetesmarkerna.13 

Renarna som blir kvar på vinterbetesområderna under de tider på året när 

de inte får vara där kallas strövrenar.  Samerna måste få en viss tid på sig 

att förflytta sina renar. Om inte detta sker kan det bli fråga om 

ersättningsplikt.14 

                                                
11 Renens föda under vinterhalvåret. 
12 1§,20§ Skogsvårdslagen. 
13 3§ Rennäringslagen. 
14 90§ Rennäringslagen. 
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Nedan följer ett utdrag ur ett rättsfall från 1981 där samebyn blev 

ersättningsskyldig för skadegörelse som orsakats av renar samt att 

samebyn brustit i tillsyn över renarna: 

 

”Sameby har enligt 90§ 1st Rennäringslagen ansetts ersättningsskyldig 

för skador på skogsplantering på fastighet inom renbetesområden 

nedanför odlingsgränsen vilka samebyns renar orsakat under tiden den 1 

maj till den 30 september, då renskötsel inte får bedrivas nedanför 

odlingsgränsen. 

 

Alfons E, fastighet hör till samebyns betesområde. Eftersom fastigheten är 

belägen nedanför odlingsgränsen, får dock inte renskötsel bedrivas där 

under tiden den 1 maj till den 30 september. Alfons E hade planterat 

tallplantor på fastigheten. En flock om ca 25 renar uppehöll sig på ett 

område av fastigheten. Vid besiktning av området kunde konstateras att 

renarna orsakat skador på en mängd plantor, som då var drygt en meter 

höga. Skadorna bestod av fejnings-, tramp- och skrapskador. Alfons E 

ringde till samebyns ordförande som lovade att renarna skulle drivas 

bort. Då ingenting hände kontaktade han en annan medlem i samebyn. 

Denne anlände påföljande dag. De besiktade då tillsammans med en 

skogsvårdskonsulent planteringen. Samtliga kunde konstatera de skador 

som Alfons E yrkade ersättning för. Alfons E yrkade ersättning med 

4000kr för plantorna samt 1900kr för olovlig renbetning.  

 

Samebyn hade strikt ansvar för dessa skador enligt 3§, 90§ 1st 2p 

Rennäringslagen. I andra hand gjordes gällande att samebyn var 

ansvarig enligt skadeståndslagen på den grund att byn brustit i tillsyn 

över renarna. 

 

Tingsrätten fann utrett att renarna orsakat skador på skogsplanteringar 

till 4000kr vilket skulle ersättas av samebyn. Yrkandet om ersättning för 

betesavgifter saknade dock laga grund och kunde därför ges bifall. 

Tingsrättens beslut prövades även i hovrätten och styrktes”.
15

 

                                                
15 Rättsfall, RH 1981. 
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 3  Resultat 

3.1 Lagar som reglerar renskötselrätten 

I början av 1880-talet började renbetesfrågan och samernas förhållande till 

de bofasta att utredas. Det resulterade i 1886 års renbeteslag. Den 

individuella rätten till land och vatten lagstiftades nu bort. Istället 

omvandlades rätten till lappbyns mark till en gemensam bruksrätt för 

lappbyns medlemmar. Särskilda statliga uppsyningsmän, lappfogdar 

infördes. De skulle övervaka att samerna bedrev renskötseln rätt. 

1898 kom en ny renbeteslag, men den innebar inga större förändringar.  

1928 kom nästa renbeteslag. Den fastslog samernas rätt till renbete, jakt, 

fiske och viss skogsavverkning ovan odlingsgränsen. Men detta gällde 

enbart de renskötande samerna. De icke renskötande samerna förlorade 

rätten att nyttja sina fäders marker. Hädanefter var det endast de 

renskötande samerna som hade rätt att t.ex. jaga och fiska på markerna 

eller att avverka skog till bränsle och byggnadsvirke. 

I denna lag stadgas också vilka samer som hade rätt att bedriva renskötsel: 

de vars mor eller far, eller mor- eller farföräldrar bedrivit renskötsel. 

1971, trädde en ny rennäringslag i kraft vilket är den senaste. Enligt den 

lagen kan ingen förlora sin renskötselrätt genom äktenskap. Däremot kan 

en person förvärva renskötselrätt genom att ingå äktenskap med en 

renskötselberättigad person. 

I den ersattes benämningen lappby med sameby. Enligt lagen utgör 

samebyarna numera ekonomiska föreningar, som leds av en styrelse. 

Renskötselrätten regleras i första hand av rennäringslagen.16 Där beskrivs 

ingående vad den s.k. renskötselrätten innebär. Lagen kompletteras av 

rennäringsförordningen17, där det bl.a. förekommer regler om upplåtelser 

av småviltsjakt och fiske i fjällen. 

 

                                                
16 SFS 1971:437. 
17 SFS 1993:384. 
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I Sametingslagen18ges bestämmelser om en särskild myndighet – 

Sametinget – med uppgift främst att bevaka frågor som rör samisk kultur i 

Sverige. Med Sametinget kunde samerna lättare göra sin röst hörd. 

Sametinget utses genom allmänna val vart fjärde år bland samerna och 

består av 31 ledamöter. 

 

3.2  Renskötarnas rättigheter 

Som renskötare har man rätt att använda mark och vatten för sig och sina 

renar. Rättigheten är avgörande för samernas möjlighet att bedriva 

renskötsel eftersom rennäringen kräver renbete, stugor, anläggningar, 

skog m.m 

För att renskötselrätten skall fungera så måste renskötarna och 

markägarna respektera varandra och visa hänsyn till varandra. 

 

3.3 Lagstiftningsförslag   

Två utredningar har lagt fram förslag19 som är ganska svåra att förena 

vilket inte gör lagstiftningsarbetet lättare. Den ena utredningen syftar till 

ömsesidig hänsyn och utökat samråd mellan samebyar och andra 

markanvändare medan den andra vill ha direkta regler om stärkt skydd för 

renskötselrätten. 

År 1999 lade en utredning fram ett förslag20 om att Sverige ska ansluta sig 

till ILO:s konvention nr 169. 

Den internationella arbetsorganisationen ILO antog 1989 konventionen 

169, om ursprungsfolkens rättigheter. Konventionen innebär bl.a. att de 

stater som ansluter sig skall vidta åtgärder för att säkra och skydda 

ursprungsfolkens rätt till mark som de under lång tid innehaft och brukat. 

                                                
18 SFS 1992:1433. 
19 SOU 1999:25 och  SOU 2001:101. 
20 SOU 1999:25. 
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Regeringarna i de länder som anslutit sig till konventionen ska se till att 

ursprungsfolkens rättigheter skyddas och att deras integritet respekteras. I 

konventionen betonas särskilt markens betydelse för ursprungsfolken. 

Utredningen bedömer att Sverige kan ansluta sig till ILO:s konvention  nr 

169, men att det inte kan ansluta sig förrän ett antal åtgärder som rör 

samernas rätt till mark har blivit genomförda. Dessa åtgärder är bl. a. att 

den mark som samerna har rättighet till enligt konventionen identifieras 

och att omfattningen av samernas jakt- och fiskerätt inom den mark som 

de traditionellt innehar bör kartläggas. Samt att man borde stärka skyddet 

mot inskränkningar i renskötseln   

Utredningen har stött på motstånd framför allt hos enskilda markägare 

vilket kanske inte är så konstigt. Det är tydligt att utredningen skulle 

innebära en del nackdelar för enskilda markägare, särskilt dem som ägnar 

sig åt skogsbruk, och även dem som utnyttjar möjligheterna till jakt och 

fiske i fjällen. Renskötselrätten kan redan i dag ha en negativ effekt på 

skogsbruket vilket inte skulle bli bättre om skogsägarna blir tvungna att 

inskränka i sitt bruk för att inte skada renskötseln. 

 

Rennäringspolitiska kommittén, en kommitté med uppgift att lämna 

förslag till en ny rennäringspolitik lämnade år 2001 ett 

lagstiftningsförslag.21  

Kommittén föreslår i sin utredning att Sametinget skall överta de beslut 

som länsstyrelsen i dag råder över bl.a. fatta beslut om indelning i 

byområden i samråd med berörda samebyar, bestämma ett högsta tillåtna 

renantal för varje sameby. De vill även att Sametinget skall överta 

registreringen över renmärken .  

Utredningen föreslår även två lagar som skall ersätta Rennäringslagen. En 

lag om renskötselrätt och en om bedrivande av rennäring. Syftet med att 

                                                
21 SOU 2001:101. 
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föreslå två lagar är att göra tydligt att det dels är fråga om en särskild rätt 

till fast egendom, dels en näring som bedrivs med stöd av denna rättighet. 

De konflikter som förekommer i dag beror i många fall på oklarheter som 

rör vad samebyarnas renskötselrätt innebär och hur den förhåller sig till 

markägares och statens jakt- och fiskerätt. För att åstadkomma hänsyn till 

samebyarnas behov av mark och en ökad samverkan mellan samebyarna 

och andra markanvändare föreslås följande åtgärder, 

 
• en tydligare reglering av renskötselrätten och hur den förhåller 

sig till äganderätten,  

• en klarare reglering av den hänsyn som måste visas av 

rennäringen gentemot andra intressen, 

• en klarare reglering av den hänsyn som måste visas av 

skogsbruket gentemot rennäringen, 

• ökad kunskap hos andra markanvändare om vilka 

förutsättningar som krävs för att bedriva renskötsel samt ökad 

kunskap hos renskötare om vilka förutsättningar som krävs för 

annan markanvändning inom renskötselområdet och hur 

renskötseln påverkar denna, 

• stöd för lokal samverkan mellan samebyar och andra 

markanvändare rörande markanvändning. I vissa fall medling 

och konfliktlösning, 

• ökat deltagande av samebyarna och Sametinget i 

beslutsprocessen när ny markanvändning planeras, 

• en utredning om omfattningen av var och ens jakt- och fiskerätt 
såväl privatägd som på statlig mark inom renskötselområdet. 
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4  Diskussion 

Det finns vissa oklarheter i rennäringslagen vilket kan påverka tolkningen 

av reglerna. Enligt lagen så grundas renskötselrätten på urminnes hävd 

vilket betyder att renskötarna skall ha rätt att använda den mark som de 

alltid använt, sedan urminnes tider. Det är endast renskötarna själva som 

kan besvara den frågan eftersom det inte finns någonting dokumenterat. I 

Norge är bevisbördan omvänd, markägaren måste bevisa att urminnes 

hävd inte förekommer.22 I ett utav lagförslagen som nämnts tidigare 

föreslår man att markerna som renskötarna har rätt till skall identifieras 

och kartläggas. Detta skulle innebära att vare sig renskötarna eller 

markägarna står för bevisbördan utan att det skall finnas reglerat enligt 

lag. 

Eftersom samhället förändras påverkas även tillgången till mark. 

Renskötarnas markanvändnings områden krymper allt mer, något som 

borde anses som ett primärt problem att lösa för att renskötseln skall 

kunna leva vidare. Tar man mark från renskötarna och därigenom minskar 

deras renskötsel områden borde ny mark tilldelas dem. Detta har dock inte 

utredningarna berört i sina lagförslag. 

Konflikterna som ofta uppstår renskötare och markägare emellan är något 

som ett av lagförslagen tagit upp i sin utredning. De har föreslagit ökad 

kunskap och samverkan parterna emellan. Något som kan vara en lösning 

på dagens problem. 

 

 

 

 

                                                
22 Samer- ett ursprungsfolk I Sverige. 
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