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1. Förord 
 
I närmare ett halvsekel har jag arbetat inom den akademiska världen som 
lärare och forskare, och det senaste decenniet har jag haft ett flertal kontakter 
med det svenska rättsväsendet, bl. a. som s.k. sakkunnigvittne vid några 
marktvister i norra Sverige. I många avseenden är det två skilda världar. Re-
dan vid första kontakten mötte jag den juridiska inställningen ”det är inte 
fråga om att ha rätt utan att få rätt”. Men jag kan fortfarande svårt acceptera 
denna ståndpunkt. Jag har svårt att godta skillnaden mellan ”fel” och ”up-
penbart fel”. Om inte felet är uppenbart, är det tydligen ”rätt” vid vissa rätte-
gångar. Konsekvenserna av en dom som bygger på ett icke uppenbart fel är 
häpnadsväckande. Inte nog med att det kan bli ett felaktigt domslut; den styr 
också efterföljande domar i likartade fall. Detta strider mot Europakonven-
tionen om mänskliga rättigheter.  
    Från universitetsvärlden är jag van vid att det förs långa diskussioner vid 
seminarier, och alla har samma rätt att yttra sig. Men som sakkunnigvittne 
vid domstolar har jag mött en helt annan verklighet. Ett juridiskt ombud kan 
ställa frågor som vittnet upplever som irrelevanta och närmast kränkande, 
och denne kan inte bemöta ”angreppet”. Ett juridiskt ombud kan utnyttja sin 
makt för att tysta ett vittne och skydda sina uppdragsgivare, medan en fri 
diskussion skulle kunna bidra till att klarlägga själva sakfrågan. De juridiska 
ombudens försök att misstänkliggöra och kanske rent av kränka vittnen, 
skrämmer personer som saknar vana att medverka vid domstolar och begrän-
sar ytterligare möjligheten att få vittnen att framträda.  
    Ytterligare ett problem som jag mött vid rättegångar är kommentaren ”det-
ta är nytt material och får inte användas”. Vid en tingsrätt har kanske under-
lagsmaterialet varit undermåligt, och detta kan ha påverkat domslutet, som 
därför överklagas till hovrätten. Innan målet tas upp där, kan ytterligare ma-
terial eller nya tidigare okända vittnen påträffas och detta skulle kunna på-
verka processens utgång, men de får inte användas med motiveringen att det 
är nytt material.  
    De tre principerna nytt material får inte användas, icke uppenbart fel, är 
”rätt” och det viktiga är att få rätt i stället för att försöka komma så nära som 
möjligt en objektiv sanning tycks vara allmänt accepterat bland jurister och 
vid domstolar, men skulle förkastas i ett akademiskt sammanhang.  
    Det finns skäl att anta, att vårt rättsväsende skulle förbättras, om vissa 
idéer infördes från den akademiska världen, och rättssäkerheten skulle där-
med bli bättre, men värdet av att överföra idéer i motsatt riktning förefaller 
vara mera tveksamt. 
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    I sammanhanget bör också påtalas konsekvenserna av att ett fel måste vara 
uppenbart. En felaktig dom eller ett felaktigt beslut som vunnit laga kraft, har 
rättskraft. Egentligen betyder det, att endast domar, där det begåtts rent for-
mella fel, kan ändras oberoende av hur själva sakfrågan bedömts. Trots detta 
påstås, att rättssäkerheten har varit tryggad, därför att det har funnits möjlig-
het att överklaga domen eller beslutet. För att det resonemanget skall vara 
riktigt, förutsätts att alla vittnen och sakförhållanden varit kända, vilket inte 
alltid varit fallet. 
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2. Nordmalingsmålet  
 
Inledningsvis för undvikande av alla missförstånd finns det anledning att 
påtala, att jag inte har undersökt, om renskötselrätt verkligen föreligger i 
Nordmaling, och därför kan jag inte avgöra, om så är fallet. Jag har granskat 
dock det material som lagts fram vid tingsrätten och hovrätten och anser, att 
det inte föreligger bevis på att urminnes hävd föreligger för renskötselrätt i 
Nordmaling, d.v.s. att det inte är bevisat, att renskötsel bedrivits där långva-
rigt, kontinuerligt och uppenbart. Grundkravet för renskötselrätt är att ur-
minnes hävd föreligger, och det förefaller som om själva grundfrågan inte 
behandlades vid varesig tingsrätten eller hovrätten. Utslagen bygger i hög 
grad på olika påståenden av politiker och utredare, och i många fall på upp-
gifter som inte kontrollerats.    
    Under 1900-talets sista årtionden började några samebyar (Ran, Umbyn 
och Vapsten) bedriva en omfattande renskötsel i Nordmaling - en kustkom-
mun i sydöstra delen av Västerbottens län (landskapet Ångermanland). Ren-
ägarna ansåg sig ha renskötselrätt där, medan ett hundratal markägare hyste 
en motsatt uppfattning. Rent juridiskt krävs för renskötselrätt i ett visst om-
råde, att det långvarigt, kontinuerligt och okvalt (markägarna har inte prote-
sterat) bedrivits renskötsel där. Men renskötseln ska också ha varit uppenbar, 
d.v.s. markägarna ska ha känt till den. Om dessa villkor uppfyllts, råder ur-
minnes hävd, vilket är grundförutsättningen för att renskötselrätt skall före-
ligga. Numera anses det, att långvarig är minst 90 år. Om ett uppehåll 
överskrider 30 år, har renskötseln inte varit kontinuerlig, varvid renskötsel-
rätten går förlorad. 
    ”Urminnes hävd” regleras i såväl rennäringslag som jordabalk (egentligen 
den gamla jordabalken, som år 1972 ersattes med en ny). Tyvärr är innebör-
den av begreppen inte identiskt i de båda lagarna. Självklart utgår markägar-
na från jordabalken och renägarna från rennäringslagen, och då kan konflik-
ter uppstå. (Skillnader och konsekvenser redovisas i ett senare avsnitt.)  
    Begreppet urminnes hävd, sedvanerätt o.s.v. har egentligen sitt ursprung i 
det gamla bondelandskapet, där det tillämpats i århundraden, innan det år 
1886 infördes i den första renbeteslagen utan att definieras. Här ska endast 
påtalas, att enligt jordabalken gäller urminnes hävd inte i skogsmark, och 
med en sådan begränsning skulle renskötsel inte kunna bedrivas. Detta är 
bara ett exempel på de olyckliga konsekvenserna av att ett gammalt, väl in-
arbetat begrepp införts i renbetes/rennäringslagstiftningen utan att definieras.  
    Markägarna i Nordmaling ansåg, att varken enligt jordabalken eller ren-
näringslagen förelåg det renskötselrätt i Nordmaling och gick därför till 



 6 

domstol, tingsrätten i Umeå, men där förlorade de målet (Dom T 1733-98 
och T 2081-05). Domen överklagades sedan till Hovrätten för Övre Norr-
land. I fortsättningen kommer tvisten mellan markägarna i Nordmaling och 
berörda samebyar för enkelhetens skull kallas ”nordmalingsmålet”.  
    Även i Härjedalen förekom en tvist mellan markägare och samebyar om 
det förelåg renskötselrätt eller inte i landskapet. Där förlorade samebyarna i 
både tingsrätten och hovrätten och fick inte prövningstillstånd i Högsta dom-
stolen (Hovrätten för Nedre Norrland. Dom T 58-96, r 21). En av domarna i 
härjedalsmålet medverkade även i nordmalingsmålet. Likheterna mellan de 
båda målen är påfallande, och många trodde också, att utgången skulle bli 
densamma, men så blev inte fallet.  
    Naturligtvis skulle det vara en intressant framtida forskningsuppgift (när 
tvisten slutgiltigt är avgjord) att vetenskapligt analysera de båda domarna för 
att se, varför markägarna vann i det ena fallet och samebyarna i det andra, 
fastän man med utgångspunkt från bevismaterialet snarare kunde ha väntat 
sig ett motsatt resultat. Men jag har i denna forskningsrapport i stället valt att 
granska, hur en domstol har behandlat gällande lagstiftning och rättspraxis 
samt det tillgängliga bevismaterialet. En sådan granskning är inte vanlig, och 
det kan konstateras, att det blir något av en kulturkrock mellan en juridisk 
och en vetenskaplig tradition, och det är inte bara öst och väst ”som aldrig 
möts”.  
 
Hovrätten för Övre Norrland. Dom 2007–09–19 Mål nr T 155–06 
Hovrättens dom i det s.k. nordmalingsmålet är så märklig, att den själv måste 
förklara vilka principer - normalt inte tillämpade av svenska domstolar - som 
använts för att det skall vara möjligt att förstå resonemanget bakom domen.  
    ”Kvar finns en lagstiftning som formellt är tillämplig men som inte på ett 
balanserat sätt tar hänsyn till samtliga inblandade intressen”(sid. 26). Dom-
stolen tar sig alltså själv rätten att avgöra, vad som är ”passande och genom-
tänkt” men nöjer sig inte med detta, utan skapar nya egna regler och dömer 
efter dessa.  
    ”I och med att regelverket är ofullständigt blir utrymmet för domstolarnas 
tolkning större”(sid. 27). ”Det innebär, att domstolen fått en normgivande 
roll som normalt inte tillkommer den....kommer att inrymma ett moment av 
politiskt ställningstagande....måste den som läser hovrättens dom hålla i min-
net, att hovrätten därvid agerar i syfte att skapa rätt.” Detta får betecknas som 
unikt. 
    En av Sveriges hovrätter tar sig friheten att försöka skapa svensk rätt, och 
innan den hunnit bli gällande rätt, varefter hovrätten avkunnar dom efter 
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denna egenskapade rätt. Hovrätten gör också ett politiskt ställningstagande, 
någonting som absolut inte tillkommer den.  
    Det förefaller också som om hovrätten har sänkt beviskravet för urminnes 
hävd i sådan utsträckning, att den inte har grund i gällande bevisbörderegler. 
Därmed finns det till och med skäl att tala om omvänd bevisbörda, då hovrät-
ten uttalar att ”Med hänsyn till vad som tidigare sagts finner hovrätten att 
den som påstår att sedvanerätten upphört har bevisbördan för att så är fallet.” 
(sid. 34) Självklart har den som påstår något bevisbördan. Sänker man bevis-
bördan för påståendet om urminnes hävd, bör man på motsvarande sätt också 
sänka bevisbördan för om hävden upphört. Någon sänkning av bevisbördan 
för att hävden upphört kan inte utläsas av domen, men däremot en sänkning 
av bevisbördan för urminnes hävd.  (sid. 34).   
    Enligt markägarnas uppfattning finns ingen sedvanerätt att bevara i Nord-
maling. Om man dessutom tillägger, att domstolen har tillämpat fri bevisvär-
dering, förefaller det som om rättssäkerheten är i fara. I varje fall blir det 
omöjligt, att i förväg bedöma utgången av ett domstolsärende, om domstolen 
under pågående process kan ändra regelverket och sedan fritt pröva efter sina 
egna regler. Om domstolarna tillämpar sådana principer, är det troligt att 
likartade fall kommer att bedömas olika vid våra domstolar, något som kan 
resultera i misstro mot vårt rättsväsen. 
    Men hovrättens dom har inte bara betydelse för det aktuella målet. 
”...agerar i syftet att skapa rätt”. Om nordmalingsdomen vinner laga kraft, 
kommer den att påverka framtida domar, och sedan skrivs troligen en lag 
med detta innehåll, därför att domstolarna redan tillämpar dessa principer. 
Häri ligger den största faran med nordmalingsdomen. 
    Hovrättens dom kan förklaras med att den okritiskt har godtagit alla utred-
ningar som ligger till grund för renbetes/rennäringslagstiftningen, och förar-
betena tycks vara av långt större betydelse för domen än själva lagtexten. 
Dessutom är det ytterst viktigt att granska, vilka delar av förarbetena som 
hovrätten åberopar. 
    Intressant är också att se, hur hovrätten behandlat vittnesmålen. Det redo-
visas över 20 vittnesmål för samebyarna, och inga ifrågasätts, fastän många 
bara är hörsägen i andra eller tredje generationen. Det nämns också namnen 
på några vittnen som markägarna åberopat, men dessa vittnen har ifrågasatts 
och tycks inte i något avseende ha påverkat domstolens överväganden.  Det 
nämns namnet på markägarnas sakkunnigvittnen, men inte med ett ord redo-
visas vad de har sagt. Om de vittnesmålen redovisats, hade det blivit svårt att 
utforma domen som nu har gjorts utan att förklara, varför de under ed avgiv-
na vittnesmålen var helt felaktiga. Hela domen ger ett intryck av att vara en 
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partsinlaga för samebyarna eller också förutbestämd och domstolen i efter-
hand har sökt efter ”bevisen” för att kunna rättfärdiggöra domen. Jag är fullt 
medveten om att domstolen har ett komplicerat material att hantera, men icke 
desto mindre är det allt för stora brister i behandlingen av materialet för att 
man skall kunna säga att domstolen i detta fall har gjort ett fullgott arbete. 
    Den komplicerade frågan om samerna hade äganderätt eller som staten 
påstår bara brukningsrätt till lappskattelanden behövde inte avgöras i sam-
band med nordmalingsdomen, då det inte funnits några regelrätta lappskatte-
land i Nordmaling. Lappskattelandens östgräns blev samtidigt Lapplands 
östgräns, som definitivt fastställdes 1751. Vitberget på gränsen mellan Ör-
träsk och Bjurholm blev en av de viktigaste och mest omstridda punkterna 
vid denna gränsbestämning. Berget ligger cirka 6 mil från Nordmaling. 
Lappskattelanden hade ändå en viss betydelse. Ursprungligen innehades 
(ägdes?) lappskattelanden individuellt. Andra samer fick inte göra intrång på 
en sames lappskatteland. Detta måste betyda, att renskötselrätten var indivi-
duell. Renskötseln var under 1700-talet främst koncentrerad till Lappland, 
som redan på 1600-talet var indelat i lappskatteland (se t. ex. Geddas karta 
från 1671 över Ume lappmark). Kopplingen till lappskattelanden medförde, 
att renskötseln var mera lokal under 1700-talet än den blev under 1800- och 
framför allt under 1900-talet. Därför har det inte så stor betydelse, om 1700-
talsbestämmelserna, som sade, att alla lappar som lämnat Lappland, skulle 
återföras dit endast gällde de s.k. tiggarlapparna eller alla lappar. 
    Ingenting tyder på att renskötsel på 1700-talet skulle ha bedrivits i sådan 
omfattning i Nordmaling, att renskötselrätt skapats genom urminnes hävd 
eller något motsvarande begrepp, även om ett par bouppteckningar visar, att 
det förekommit lokal renskötsel med några renar på ett par ställen. Om sådan 
renskötsel varit vanlig, skulle detta naturligtvis ha framgått av många fler 
bouppteckningar. 
    En omfattande utredning har gjorts av Peter Eriksson för att se, om ren-
skötsel bedrivits i Nordmaling i sådan utsträckning, att renskötselrätt upp-
kommit där. Utredningen pågick i några år och omfattar flera hundra sidor. 
Han har gått igenom lagarnas förarbeten, ett antal statliga utredningar, olika 
arkiv, doktorsavhandlingar och andra vetenskapliga arbeten, massmedia, 
muntliga traditionen, gjort intervjuer o.s.v. Hans utredningar är långt mer 
omfattande än förarbetena till renbetes/rennäringslagarna. Endast i ett be-
gränsat antal fall har han bevisat, att renar faktiskt har befunnit sig i Nordma-
ling. Men överallt där en same påträffats, påstås denne ha bedrivit renskötsel, 
även om det varit en tiggarlapp, getare, deltagare i begravning o.s.v., eller 
också har ingen verksamhet redovisats. Erikssons omfattande utredning blir 
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därför närmast ett bevis på att renskötselrätt inte kan föreligga i Nordmaling 
- även om den nya rennäringslagen från år 1993 kompletterades med att ren-
skötselrätten var kollektiv.  
    En mycket viktig källa för lokalhistoriska studier är byskrinen. Bystäm-
mornas protokoll innehåller mycket information. Många av de i nordma-
lingsdomen aktuella fastigheterna ligger i byar med bevarade byskrin. Av 
lättförklarliga skäl har varken samebyarnas juridiska ombud eller vittnen 
åberopat dessa källor. I bystämmoprotokollen finns samer omnämnda endast 
vid ett enda tillfälle. En samisk kvinna sökte från Lycksele tjänst som getare, 
men hon fick den inte. Trots att det ofta anges, att samer anställdes som geta-
re, har jag inte påträffat ett enda fall från nordmalingsbyarna, fastän en del 
byar uppgav för varje år vem som hade varit getare. 
    Före laga skiftet, som i Nordmaling i huvudsak genomfördes under andra 
hälften av 1800-talet, rådde en mycket sträng kontroll av markanvändningen 
inom byn. Det krävdes bystämmans tillstånd, om en markägare ville upplåta 
nyttjanderätt av någon del av sitt hemman till någon annan. Det ansågs före-
ligga en uppenbar risk för att denne person skulle utnyttja byns gemensamma 
naturresurser. En sådan risk ansågs finnas kvar även efter det att laga skiftet 
genomförts. Men i protokollen i byskrinen finns ingen uppgift om beviljad 
renskötsel, vilket rimligen måste tolkas så, att det inte funnits anledning be-
handla renskötsel på bystämmorna, av anledningen att ingen renskötsel be-
drivits där.  
    Inte heller i använda avvittringsstadgor eller skattläggningsmetoder finns 
några bestämmelser som berör renskötsel. I de protokoll från skattläggning 
och avvittring som jag läst finns inte heller några uppgifter om renskötsel. 
Tyvärr vet inte lantmäteriet idag var protokollen från 1700-talsavvittringarna 
finns, men det borde inte ha någon som helst betydelse för att avgöra, om det 
i dag skulle föreligga renskötselrätt i Nordmaling (sid. 38).  
    I byskrinen finns också utdrag ur domböckerna i mål som berör byn. Inte 
heller där har jag påträffat något utdrag som berör renskötsel.  
    Trots att dessa viktiga källor redovisades i hovrätten, finns inga påtagliga 
”bevis” på att hovrätten beaktat dem - varken underkänt eller godtagit dem.  
    I renbetes/rennäringslagarna ingår ett antal begrepp som tyvärr inte defini-
eras. Dessvärre har dessa begrepp tidigare använts i samband med det gamla 
bondelandskapet och kanske även i jordabalken, men där hade de en annan 
betydelse. När sedan begreppen använts i anslutning till renskötsel utan att 
dessa definieras uppstår lätt intressekonflikter, t. ex. då markägaren åberopar 
jordabalken och renägaren utgår ifrån rennäringslagen. Sådana begrepp är 
trakt och urminnes hävd. Problematiken framgår tydligt i nordmalingsdomen.  
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    I dagligt språkbruk betyder trakt bara den närmaste icke avgränsade om-
givningen. I rennäringslagen har trakt en bestämd betydelse, men är fortfa-
rande icke avgränsad. Om renskötselrätt föreligger på ett ställe, föreligger 
renskötselrätt i hela trakten - även i de delar, där renskötsel aldrig bedrivits. 
Görs trakten tillräckligt stor (det har föreslagits län) kan ju renskötselrätt 
anses föreligga i åtminstone hela Norrland och stora delar av Svealand. Läser 
man förarbetena till de olika renbetes/rennäringslagarna hittar man påståen-
den om att det inte är möjligt att bestämma yttergränserna för vare sig trakt 
eller renskötselområde. I nordmalingsdomen förklarar samebyarna, att trakt 
är ett område som behövs för vinterbete, och storleken styrs i grunden av 
klimatet (sid. 16). Det är en märklig lagtolkning. Om behov anses föreligga, 
tar sig samebyarna rätten att utnyttja nya områden, och utökas renhjorden, 
blir naturligtvis behovet större. Inte heller klimatet borde kunna ge sameby-
arna renskötselrätt på nya områden, eftersom renskötselrätten vilar på lång-
varig, kontinuerligt bedriven renskötsel, d.v.s. urminnes hävd.   
    Hovrätten kan naturligtvis inte kringgå traktbegreppet, men inte heller 
domen skapar klarhet i begreppets betydelse. En ”elak” tolkning blir, att trakt 
det är det område som hovrätten säger är trakt. Den har ju tagit sig friheten 
att ”skapa rätt” och med utgångspunkt från denna skapade rätt även tillämpa 
fri bevisprövning.  
    Hovrätten behandlar trakt och urminnes hävd på sidorna 26-31 efter att 
först på sidan 26 förklarat, att det ”finns en lagstiftning som är tillämplig 
men som inte på ett balanserat och genomtänkt sätt tar hänsyn till samtliga 
inblandade intressen”. Hovrätten anser sig alltså stå för det balanserade och 
genomtänkta och kan därför ”skapa rätt”. 
    Enligt hovrätten kan trakt vara ett större eller mindre landområde men har 
inget samband med administrativa gränser. Det går inte heller att fastställa 
hur stor en trakt maximalt kan vara (sid. 28). Även om ordet trakt förekom-
mer på olika ställen i domen, finns ingen tydligare förklaring på vad som 
menas med trakt än den ovan angivna. Men hur kan det vara möjligt att till-
lämpa begreppet trakt vid bedömning om renskötselrätt föreligger, då man 
inte vet, vad som menas med trakt? Enligt hovrätten bör man, då man i målet 
bestämmer trakten beakta, att när som på grund av väderförhållandena betes-
områdena i inlandet varit oåtkomliga, har samebyarna nyttjat betesområdena 
vid kusten (sid. 35). Då hela landskapet Västerbotten ansågs tillhöra kustlan-
det, måste en stor del av Lappland anses tillhöra inlandet och Nordmaling 
skulle då ingå i den trakt, som bestod av inlandet och kustlandet. En sådan 
tolkning har knappast officiellt stöd och visar bara, hur olämpligt det är att 
använda traktbegreppet, då det skall avgöras, om urminnes hävd föreligger. 
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Det tycks ha gått så långt, att trakt kan vara vad som helst. Har traktbegrep-
pet getts en betydelse, som anpassats efter det aktuella behovet för att man 
skall kunna påstå, att renskötselrätt föreligger? Med den diffusa tolkning som 
hovrätten ger av begreppet, borde det inte varit möjligt att avgöra, om ren-
skötselrätt förelåg, och inte blev det lättare att avgöra den frågan för hovrät-
ten, då man ser, hur hovrätten försökt förklara, när och hur urminnes hävd 
uppkommer. Luddiga tolkningar av två nyckelbegrepp inom renbeteslagen 
kan inte ligga till grund för ett lika självklart som tveklöst beslut på att det 
föreligger renskötselrätt i Nordmaling. 
    Hovrätten konstaterar, att renskötselrätten vilar på urminnes hävd (sid. 33) 
och diskuterar begreppets betydelse med utgångspunkt från både jordabalken 
och rennäringslagen. Hovrätten upplever det tydligen inte som ett problem, 
att man kommer till olika bedömning beroende på vilken lag man utgår ifrån, 
men den konstaterar i alla fall, att ”viss kontinuitet eller varaktighet är nöd-
vändig (sid. 27), liksom att ”vara synlig för den vars rättigheter inskränks” 
(sid. 28). Trots allt redovisar  hovrätten urminnes hävd enligt gamla jorda-
balken (måste avse tiden före 1972, då nuvarande jordabalk trädde i kraft) 
och enligt nu gällande rennäringslag. Men innehållet i denna jordabalk liknar 
innehållet i jordabalken i 1734 års lag, och då måste ju formuleringarna i 
jordabalken mera likna den ursprungliga betydelsen än vad rennäringslagens 
gör. Enligt den gamla jordabalken anses bruket skall ha varit kontinuerligt 
och gälla ett avgränsat område. Antal år anges inte men hävden anses ska ha 
varat i två mansåldrar, vilket motsvarar 90 år (sid. 28). Hovrätten nämner 
inte, att hävden enbart var individuell och inte omfattade skogsmark. Dessa 
fakta passar inte in i den allmänna bilden av hur kravet för urminnes hävd för 
renskötsel hade uppkommit.  
    Tingsrätten hade noterat, att enligt förarbetena till 1971 års rennäringslag 
(Prop. 1971:51 sid. 158) skulle tvist om renbetesrätten prövas vid domstol 
enligt sådan bevisning som enligt allmän lag krävdes för styrkande av urmin-
nes hävd (sid. 29). Som framgår av den fortsatta framställningen har hovrät-
ten vid många tillfällen åberopat förarbetena till lagar i stället för själva la-
gen. I stället konstaterar hovrätten enligt Prop. 1992/93:32 sid. 90, att ren-
skötselrätten i grunden bygger på urminnes hävd och inte på upplåtelser eller 
lagstiftning. Men vad som krävs för urminnes hävd regleras ju i lagstiftning. 
Dessutom måste urminnes hävd bevisas, och det borde inte räcka med att en 
minister påstår, att urminnes hävd föreligger. Hovrätten talar också om skill-
nader i betydelsen av urminnes hävd i de båda lagarna (sid. 30). Enligt jor-
dabalken gällde urminnes hävd bestämda områden, medan det i rennärings-
lagen avser en trakt, alltså används på nytt det oklara begreppet trakt. Vin-
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terbetesrätten påstås vara servitutsliknande men kan inte vara det, eftersom 
ett servitut består av mindre områden, är knutet till bestämda fastigheter och 
utgör inte en kollektiv rättighet.  
    Hovrätten förklarar, att 90 år kan vara lämplig utgångspunkt, när det gäller 
sedvanerätt till vinterrenskötsel (sid. 31), men omedelbart förkastar hovrätten 
tidsbestämmelsen med motiveringen att ”med hänsyn till renskötselns speci-
ella karaktär bör inte en sådan kvalifikationstid i förväg fastställas”(sid. 31). 
Domstolen kräver alltså på grund av renskötselns ”speciella karaktär” en 
särlagstiftning för samebyarna, och tydligen ger denna speciella karaktär 
rätten att bortse från andra gruppers intressen och det stöd dessa grupper får i 
allmän lag.  
    ”Det kan inte krävas att renar har betat på ett bestämt område varje år” 
(sid. 31). Detta har aldrig krävts, men hovrätten anger en mängd olika skäl 
till att ett område inte utnyttjas en viss vinter, t. ex. flen eller att ett område 
är helt avbetat, och det dröjer åtskilliga år innan laven återhämtat sig. Men 
om en överbetning hotar renskötseln är det ju ett bevis på en felaktigt bedri-
ven renskötsel och inte ett naturhinder. Total överbetning är vad som har 
skett bl. a. inom Lycksele kommun, och det förklarar, varför samebyarna har 
tvingats att med lastbilar transportera renar till Nordmaling. Men trots att 
lavarna inte hunnit återhämta sig i Örträsk, kördes många renar dit med last-
bil vintern 2007/ 2008. 
    ”Enligt 3 § i rennäringslagen har samerna rätt till vinterbeten bland annat 
inom sådana trakter utanför lappmarkerna och renbetesfjällen, där renskötsel 
av ålder har bedrivits vissa tider av året (sid. 29). Enligt §1 ”tillkommer ren-
skötseln den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd, men ren-
näringslagen är egentligen missvisande, eftersom endast en liten minoritet 
samer får bedriva renskötsel. Hovrätten avser tydligen denna minoritet, då 
den talar om samer. 
    Hovrätten anser, att renskötselrätt har uppstått, därför att renskötseln i 
Nordmaling inte mötts av några invändningar (sid. 33). Men då det inte varit 
uppenbart för markägarna, att renskötsel bedrivits där kontinuerligt och lång-
varigt, har de inte heller haft anledning att protestera. Av samma skäl har de 
inte heller haft anledning att bevisa att renskötselrätten upphört, eftersom 
den aldrig funnits. Men protesterna kom, när storskalig renskötsel började 
bedrivas i Nordmaling i modern tid.  
    Enligt hovrätten kan det inte krävas lika omfattande bevisning när det 
gäller perioder som ligger långt tillbaka i tiden (sid. 33). Men det måste vara 
ännu svårare, att för den tiden bevisa att renskötsel inte har bedrivits - ännu 
en icke händelse skulle bevisas.  
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    När det inte finns bevis för bedriven renskötsel, söker hovrätten efter 
andra förklaringar, t. ex arkivbränderna 1802 och 1888 (sid. 34). Eftersom 
1700-talet inte betyder så mycket vid bedömning, om renskötselrätt i dag 
föreligger i Nordmaling (sid. 38) saknar 1802 års arkivbrand betydelse i 
sammanhanget. Vad beträffar branden i Umeå bör det påtalas, att det fanns 
många kopior på materialet på olika ställen och kompletteringar har skett, 
varför branden inte haft så katastrofala följder som det ibland påstås. Dess-
utom bör från denna relativt sena tid andra källor finnas. Om det inte finns 
bevis på att renskötsel regelbundet bedrivits i Nordmaling, borde den natur-
liga tolkningen bli, att renskötsel som lägger grund till urminnes hävd inte 
bedrivits där, till dess någonting annat bevisats. Själva frånvaron av bevis 
kan ju inte betraktas som bevis - inte ens om den av Lennart Lundmark åbe-
ropade den suspekta teorin ”e silentio” (ur tystnaden) åberopas.  
    När bevisen på bedriven renskötsel i Nordmaling är svaga eller helt sak-
nas, förklarar hovrätten i stället, att ”det har inte presenterats någon bevis-
ning som utvisar att förhållandena skulle vara annorlunda i Nordmaling än 
längs kusten söder och norr om Nordmaling”(sid. 41). Men den enda adekva-
ta frågan i sammanhanget är: ”Har renskötsel bedrivits i Nordmaling i sådan 
utsträckning, att renskötselrätt uppstått?” Varför skulle markägarna bevisa, 
att förhållandena i Nordmaling väsentligt avvek från förhållandena på kusten 
norr och söder om Nordmaling eller att det skulle ha funnits särskilda hinder 
för renskötsel i Nordmaling. Den enda väsentliga juridiska frågan är, om 
samebyarna kan bevisa, att renskötsel har bedrivits kontinuerligt, varaktigt 
och för markägarna synligt. Självklart har hovrätten rätt, när den påstår, att 
den form av renskötsel som ligger till grund för en renskötselrätt som stöder 
sig på urminnes hävd inte måste ha bedrivits på precis samma sätt under hela 
upparbetstiden (sid. 25), men naturligtvis måste det föreligga någon form av 
bevisad renskötsel och inte bara enstaka besök av samer.  
    ”Det kan hända att utvecklingen i Nordmalingsområdet är en illustration 
av hur rennäringen söker nya områden eller utnyttjar eller utnyttjat områden 
på nytt sätt på grund av att exploatering på andra håll tvingat fram nya möns-
ter” (sid. 26). Men exploatering på ett område kan ju inte ge renskötselrätt på 
ett annat, för då drabbas helt nya markägare av intrånget. Om samerna drab-
bas, bör det vara staten som kompenserar dem och inte privata markägare, då 
det är staten som har utfärdat garantier för renskötseln. När hovrätten påtalar, 
att vi ser motsvarande utveckling inom såväl jord- och skogsbruket som inom 
rennäringen (sid. 24), är detta naturligtvis riktigt. Men hovrätten bortser då 
ifrån, att skogsägaren och åkerbrukaren inte tillåts ta nya marker i anspråk 
utan att betala för dessa. 
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Samebyarnas vittnen.  
Samebyarna har använt sig av tre sakkunnigvittnen, men av deras vittnesmål 
framgick inte mycket som bevisade, att renskötsel har bedrivits i Nordma-
ling. Bror Saitton har redogjort för renens behov av foder och betesytor samt 
påtalat att betesförutsättningarna var goda i Nordmaling och att lavarna be-
hövde 10 till 15 år för att återhämta sig. Det behövdes ett stort område för 
vinterbete och ett område stort som Nordmalings kommun var inte tillräck-
ligt. Öje Danell ger en utförligare beskrivning av renens behov och redovisar 
renantalet enligt tillgänglig statistik. Han beskriver också de flyttningar som 
var nödvändiga för att hushålla med lavarna eller framtvingade av flen. Han 
påtalar även den förändrade infrastrukturens effekt på renskötseln. Han säger 
även, att Nordmaling är för litet område för en vinterbetesgrupps ”årsbete” 
(sid. 35-36).  
    Saittons och Danells uppgifter är korrekta, men vad har deras vittnesmål 
för samband med frågan om renskötselrätt föreligger i Nordmaling? Om 
renen har ett behov, kan det inte ge samebyarna rätt att utnyttja vilket område 
som helst, där detta behov kan tillgodoses. Varken Saitton eller Danell för-
söker bevisa, att kontinuerlig, långvarig renskötsel bedrivits i Nordmaling. 
    Eljest obestyrkta påståenden av Lennart Lundmark har av hovrätten okri-
tiskt i jämförelse med andra sakkunnigutlåtanden tillskrivits bevisvärde för 
urminnes hävd. Han är fullkomligt säker på att det förekommit renbete i 
Nordmaling åren före 1893 (sid. 42). ”Lennart Lundmark har uppgett, att de 
utredningar som genomfördes var av hög kvalitet” (sid. 39). (Här avser han 
förarbetet till 1886 års och 1898 års renbeteslagar. Jämför med min analys av 
dessa utredningar!) ”Således reste 1895 års lappkommitté runt till berörda 
socknar och frågade ut befolkningen” (sid. 42). Här anges inte vilka socknar 
eller vilken befolkning som berördes. I tingsrätten påstod Lundmark, att det 
även gällde kustsocknarna och befolkningen där, men tvingades i hovrätten 
ta tillbaka detta påstående. Dessa ”resor” var således inget bevis på att ren-
skötsel bedrivits i Nordmaling.  
    Lundmark kommenterar också 1919 års lappkommitté och framhåller de-
ras kännedom om lokala förhållanden samt att den gjort en historisk genom-
gång av tidigare utredningar, varvid slutsatsen blev att sedvanerätten omfat-
tade hela Västerbottens län (sid. 48). ”Bevisen” blir inte starkare, då de först 
upprepas i nya utredningar och sedan även av Lundmark. Allt material från 
tingsrätten åberopades också i hovrätten. 
    Som exempel på Lundmarks trovärdighet som sakkunnigvittne, kan påta-
las hans förklaring till att markägarna inte visste, att renar funnits på deras 
marker. Beskrivningen finns också på en inlaga till tingsrätten. Renarna be-
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fann sig i Nordmaling på vintern, och då satt markägarna i stugvärmen och 
täljde. De lockades sedan ut av vårsolen, men då hade renarna redan lämnat 
Nordmaling. Om man har den minsta kunskap om hur en jordbruksfastighet 
har skötts i stort sett fram till våra dagar, så vet man, att olika slags skogsar-
beten bedrevs under en stor del av året och främst under vintern. Så länge 
snö finns kvar, syns också spåren av en renhjord. Dessutom bedrevs jakt 
efter drivande hund under en stor del av året, och fanns det renar i området, 
skulle hundarna enligt kungörelse hållas i band. Det är alltså helt uteslutet, 
att markägarna inte kände till att renar fanns på deras marker. 
    Lundmarks inlaga ”En obruten kedja” tillför inte själva sakfrågan något 
nytt, men tycks ha använts av hovrätten. Ordval och redovisade händelser är 
påfallande lika i både inlaga och dom. Se t. ex. sid. 42 i domen! Det är sam-
ma diffusa uppgifter i båda: ”torde kunna sägas, ”i riktning mot” i stället för 
exakt ortsangivelse. Bottenviken är naturlig gräns, fastän Nordmaling ligger 
vid Bottenhavet, få uppgifter, där Nordmaling nämns och ännu färre bevis på 
att renskötsel bedrivits i Nordmaling, o.s.v. 
    ”En obruten kedja” redovisar innehållet i utredningar från tiden 1882-
1928. Såväl innehåll som utredare beröms men inget försök till analys görs. 
Såväl Lundmark som hovrätt har okritiskt godtagit innehållet i utredningar-
na. Som komplement till tillgängligt material och hovrättens dom bör även 
en vetenskaplig analys göras av både underlagsmaterial och dom, även om 
detta inte synes vara normalt beteende inom vårt rättsväsende. 
    Samebyarna åberopar ett flertal muntliga vittnen. Samebyarnas uppgifter 
om flyttningarna har helt godtagits, utan att kontrolleras. Beträffande vittne-
nas uppgifter kan noteras, att det i ett flertal fall rör sig om andrahandsupp-
gifter i andra eller tredje generationen. 
    Vad beträffar 1946 års byordningar kan det konstateras, att de bygger på 
uppgifter från samebyarna (sid. 52), och områdena har markerats på karta av 
en enhet vid länsstyrelsen, som inte har kontrollerat om renskötselrätt byggd 
på urminnes hävd förelåg på de angivna områdena. Några markägare har inte 
medverkat vid gränsbestämningarna, och de har därför inte kunnat protestera 
mot gränsdragningen. Vid normalt utförd planering brukar alla berörda kallas 
till samråd, och i detta fall borde markägarna ha varit en självklar grupp. 
Hovrätten säger, att byordningarna visar den uppfattning som rådde beträf-
fande samernas rätt till renskötsel, men de visar samebyarnas och en icke 
kontrollerad länsstyrelseuppfattning (sid. 52) men inte markägarnas. Efter-
som renskötselrätt vilar på urminnes hävd, borde det krävas bevisad rensköt-
sel i Nordmaling och inte bara några samebyars påståenden om bedriven 
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renskötsel och ett antal linjer på en karta, vilka dessutom ritats av länsstyrel-
sen med ledning av dessa påståenden.  
    Av domen framgår inte vad markägarnas sakkunnigvittnen sade, och deras 
kritik av de utredningar som låg till grund för både lagstiftning och dom, 
avfärdas på några rader (sid. 48). Beträffande 1919 års lappkommitté har 
fastighetsägarna gjort gällande, att kommittén inte gjorde några egna resor 
till Nordmaling och att vad kommittén kommit fram till helt bygger på 1912 
och 1913 års intervjuer. De har vidare framhållit, att markägarna i Nordma-
lings kommun inte fick yttra sig över vad som framkommit vid dessa inter-
vjuer. Men vad hovrätten inte redovisar är, att vid hovrätten utsattes detta 
material för en mycket grav kritik utan att det finns angivet i domen. Det 
framgår inte heller av domen, varför inte hovrätten beaktat dessa vittnesmål. 
Domstolen borde rimligen ha redovisat och värderat dessa vittnesmål. Det 
blir därför nödvändigt, att kritiskt granska hela det material som hovrätten 
bygger sin dom på, då det i domen inte redovisas bevis på att renskötsel har 
bedrivits i Nordmaling i den utsträckning som krävs för att renskötselrätt 
byggd på urminnes hävd har uppkommit, utan domen är främst baserad på 
allmänna uttalanden i propositioner och utredningar samt tolkningar av dessa 
liksom det specifika i nordmalingsdomen, att hovrätten har skapat rätt och 
inte enligt egen utsago tillämpat gällande lag och rättspraxis. Detta får fak-
tiskt betecknas som häpnadsväckande och unikt. 
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3. Renskötselrätt och rennäringslagstiftning 
 
Inledning  
Den mest omfattande rättegången om renskötselrätt i Sverige på privat mark 
har pågått mellan ett hundratal privata markägare i Nordmaling och sameby-
arna Ranbyn, Umbyn och Vapsten. Som sakkunnigvittne var jag närvarande 
vid Umeå tingsrätt i 4 veckor, och min vistelse där avslutades med mitt vitt-
nesmål (T 208-05). När jag senare läste domen, blev jag överraskad över 
utgången, därför att renskötselrätt ansågs föreligga i Nordmaling. Till tings-
rättens heder bör det nämnas, att den redovisade vad som sagts/skrivits av 
båda parters juridiska ombud och vittnen, men av domen framgår det inte, 
vad markägarnas vittnens vittnesmål betytt för domslutet. 
    Även vid hovrättsförhandlingen kallades jag att vara sakkunnigvittne, men 
där var jag närvarande bara någon timme under själva vittnesmålet. 
    Utgången i Hovrätten för Övre Norrlands dom blev densamma som i tings-
rätten (Mål T 155-06). I denna dom redovisas dock inte vad markägarnas 
sakkunnigvittnen sagt. Då jag var närvarande endast under mitt eget vittnes-
mål, vet jag inte, vad de andra vittnena vittnat om. Det är alltså omöjligt att 
avgöra, i vilken utsträckning - om någon alls - dessa vittnesmål påverkat 
domslutet. Däremot har hovrätten delvis redovisat, vilka principer den till-
lämpat, men det krävs analys för att förstå, vilka principer som inte följts.  
    Renskötselrätt är en brukningsrätt, som enligt lagen vilat/vilar på gammal 
sedvana - sedvanerätt - urminnes hävd - och slutligen på kollektiv urminnes 
hävd. I rennäringslagarna definieras inte detta begrepp, d.v.s. det förklaras 
inte vad som krävs för att urminnes hävd skall uppkomma och när den upp-
hör att gälla. Hänvisning brukar ske till annan lagstiftning (gamla jordabal-
ken). Från 1972 kan inte urminnes hävd förvärvas, fastän renägare och vissa 
utredare brukar hävda, att renskötseln är så speciell, att den kräver en särlag-
stiftning, t. ex. fortsatt rätt att förvärva urminnes hävd.  
    Det går snabbt att kontrollera, om nordmalingsdomen överensstämmer 
med rennäringslagen, men i denna lag är det svårt att hitta stöd för domslutet. 
Då är det lättare att utgå från förarbetena, som för hovrätten tycks ha varit 
viktigare än själva lagen, eftersom det är förarbetena som vanligen åberopas, 
men för en kritisk granskare av domen är det lätt att konstatera, att även i 
förarbetena kan ställningstagandena som domstolen gör betraktas som tvek-
samma. Påståendena försvagas av uttryck som torde kunna sägas eller något 
beslut har inte fattats. I förarbetena står också, att Bottniska viken (Bottenvi-
ken) är naturlig gräns, vilket både tingsrätten och hovrätten upprepar. Men 
Nordmaling ligger vid Bottenhavet, och Kvarken ligger mellan dessa vatten. 
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På något ställe skriver också hovrätten, att en trakt kan vara ett helt län - en i 
juridiska sammanhang helt ny tolkning av det diffusa begreppet trakt, vilket 
skulle innebära, att det föreligger renskötselrätt i Nordmaling. Men då borde 
ju hovrätten ha vägrat prövningstillstånd. Ingen kan ju förneka, att det har 
bedrivits renskötsel både långvarigt och kontinuerligt i kommunerna Vilhel-
mina eller Sorsele, och om länet skulle vara trakt, föreligger det då otvetydigt 
renskötselrätt i Nordmaling.  
      Hovrätten hade möjlighet att tillämpa en i juridiska sammanhang accep-
terad och tillämpad metod: bevisvärdering. För en lekman verkar det som om 
domstolen då beger sig ut på ett gungfly. När övergår tolkningen till tyckan-
de eller rent av godtycke? Ännu värre blir det, då en tidigare felaktig dom, 
som vunnit laga kraft, blir vägledande för en efterföljande dom, därför att 
felet inte var uppenbart. Per definition bör ett felaktigt domslut aldrig vara 
uppenbart. Det skulle innebära, att en domstol medvetet fäller avsiktligt fel-
aktiga domar. Men inte heller dessa möjligheter har räckt till för hovrätten. 
Den påstår, att lagar och rättspraxis inte följt med i utvecklingen, så hovrät-
ten ansåg sig vara tvungen att ”skapa rätt” och döma efter den rätt som den 
själv skapat. Metoden måste betraktas som extra ordinär och helt unik i 
svensk rättshistoria. Då blir rättssäkerheten inte bara hotad utan utplånad. 
Vad händer om domstolar börjar skapa sin egen rätt och döma därefter?  
    Den säkraste metoden att skaffa sig en bakgrund för att kunna bedöma de 
båda nordmalingsdomarna är att studera rennäringslagstiftningens framväxt 
och de förarbeten som ligger till grund för renbetes/rennäringslagstiftningen, 
även om detta är ett mycket omfattande arbete. 
 
Rennäringslagstiftningens ursprung 
Renbetes- och rennäringslagstiftningen bygger i huvudsak på 1886 års renbe-
teslag och förarbetena till denna. Även nordmalingsdomen har i hög grad 
påverkats av denna den första renbeteslagen med ett urval av citat som passar 
in för domslutet. Förarbetena tycks ha varit långt viktigare än själva lagen. 
Samma sak tycks gälla även för de följande lagarna. Självklart framgår det 
inte av lagtexterna, att renskötselrätt skulle föreligga i Nordmaling. Det går 
inte ens att avgöra renskötselområdets omfattning. Egentligen är inte detta 
möjligt med utgångspunkt från förarbetena heller. Som det framgår av den 
fortsatta framställningen förekommer Nordmaling relativt sällan i förarbete-
na, och när området nämns är det ofta i allmänna uttalanden av typen i rikt-
ning mot eller yttergräns kan inte bestämmas men torde kunna sägas att... 
Det är också viktigt att se, i vilket sammanhang de av hovrätten gjorda cita-
ten står och framförallt vilka delar av förarbetena som hovrätten inte åbero-
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par. Denna metodik blir det möjligt för hovrätten att tillämpa, eftersom den 
själv har ”skapat rätt”. Ett par moment blir särskilt viktiga att analysera: 
1886 års renbeteslag med förarbeten samt intervjuerna med åtskilliga samer 
åren 1912 och 1913, då nordmalingsdomen och renbetes/rennärings-
lagstiftningen starkt påverkats av dessa dokument. 
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4. 1886 års renbeteslag  
     
Till de egentliga förarbetena till 1886 års renbeteslag hör inte, Förslag till 
förordning angående de svenska lapparna och de bofasta i Sverige samt För-
ordning angående renmärken angivna av den därtill av Kongl. Maj:t förord-
nade Kommitté (1882 års lappkommitté), men denna kommittés arbete har i 
hög grad påverkat den fortsatta rennäringslagstiftningen. (Här behandlas 
endast sådana paragrafer som har betydelse för frågan om renskötselrätt före-
ligger med speciell inriktning på Nordmaling.)  
    I §1 föreslås, att lapparna skulle få bedriva renskötsel på de för dem avsat-
ta land samt vintertiden på de trakter de efter gammal sedvana besökt. De 
genom avvittring eller annan åtgärd för lapparna avsatta land skulle delas i 
lappbyar. Här kan två intressanta iakttagelser göras. På 1880-talet fanns inte 
några för ”lapparna avsedda land” i Västerbottens län. Under mer än 200 år 
hade staten stegvis berövat samerna deras individuella rätt till lappskattelan-
den, och 1873 års avvittringsstadga för lappmarkerna ger ingen möjlighet att 
avsätta land för samerna. I Förslaget skisseras också en ny typ av lappby, 
vilket blir verklighet i 1886 års renbeteslag. 
    Lappmarkerna hade tidigare varit indelade i individuellt innehavda - av 
många numera ansett ägda - lappskatteland. Några lappskatteland bildade en 
lappby. Varje lappskatteland var mantalssatt, och innehavaren skulle själv 
genom lappbyn betala sin skatt. Kontentan av dessa slutsatser blir därför, att 
renskötselrätten i Västerbottens län ursprungligen varit individuell, och 1886 
års lag ändrade på dessa förutsättningar. Renskötselrätten vilade på sedvana, 
och denna måste enligt jordabalken kunna bevisas.  
    Problemet för de samer, som nu bedriver renskötsel i Nordmaling är, att de 
aldrig haft lappskatteland i de områden, där de nu bedriver renskötsel, och de 
har aldrig där tillhört den gamla sortens lappby, därför att de flyttade till sina 
nuvarande områden några årtionden in på 1900-talet, och de samer som har 
grundlagt urminnes hävd är utkonkurrerade och saknar i dag renskötselrätt. 
För de renskötande samerna liksom för staten upplevs vissa samers strävan-
den efter äganderätt till lappskattelanden som ett hot. Redan 1880-talets ut-
redningar och lagstiftning lade alltså grunden till dagens konflikter mellan 
olika grupper av samer samt mellan markägare, samer och staten. Nordma-
lingsrättegången är bara ett exempel bland många på detta.  
 
Kongl. Majt:s proposition 1883 nr 38  
Regeringens upprättade förslag till förordning ”rörande de lappar, som med 
sina renar flytta emellan de förenade konungarikena Sverige och Norge”. 
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Enligt 3 § skulle lapparna få ”uppehålla sig å de trakter, vilka vardera rikets 
lappar hittills hava besökt”.  
    ”De landsträckor, där lapparna söka renbete för sina renar kunna indelas i 
särskilda distrikt (§ 6). Konungen skulle sedan bestämma i vilka trakter som 
distriktsindelning skulle äga rum samt fastställa distriktets gränser. 
    I någon mån påminner förslaget om de byområden som senare bildades, 
men några gränser mellan byarnas områden fastställdes varken då eller sena-
re, men i jämförelse med de äldre kartorna har byarnas områden successivt 
utvidgats.  
   Lagutskottet diskuterade samernas rätt att utnyttja de trakter de av gammal 
sedvana besökt, d.v.s. § 3, men denna rätt ifrågasattes inte. Riksdagen före-
slogs anta förslaget till förordning. 
    Vad som menas med ”trakt” och ”gammal sedvana” framgår inte av vare 
sig propositionen eller lagutskottets utlåtande. Oklara begrepp lanserades, 
och de intogs senare i lagarna och diskuteras ingående vid dagens rättegång-
ar utan att betydelsen därav blir klarare. 
     
Högsta domstolens protokoll över lagärenden 21 november 1884  
(Innehållet redovisas även i Prop. 1886 nr 2.) Vid sammanträdet var justitie-
råden Rabe, Olivecrona, von Segebaden,Wedberg, Östergren och Glimstedt 
närvarande. 
Till Högsta Domstolen hade det remitterats ett ”förslag till förordningen dels 
angående de svenska Lapparnas och de bofasta i Sverige samt dels angående 
renmärken..” och de handlingar som hörde till förslaget.  
    Justitieråden Olivecrona, Lindhagen, och Glimstedt avstyrkte att remitte-
rade förslaget gjordes till underlag för en proposition till riksdagen, därför att 
det vilade på den ohållbara grunden att den vana Lapparna haft att under 
vissa tider av året med sina renhjordar genomströva det nedre odlade landet 
och där beta sina hjordar, jaga, fiska och taga nödigt virke, skulle upphöjas 
till en genom lag stadgad rättighet, varigenom den bofasta befolkningens i 
dessa trakter ägande- och besittningsrätt skulle i hög grad kränkas.  
   Glimstedt framhöll, att kommittén hade som grund för förslaget åberopat 8 
§ av 1873 års avvittringsstadga, som ”allt intill våra dagar opåkallat ägt 
rum”. Kommittén ansåg, att dessa flyttningar var grundade på sedvanerätt, 
men Glimstedt fann inte argumenteringen bevisande, och därför kunde han 
inte dela kommitterades åsikt, att den föreslagna lagstiftningen hade något 
stöd i nu bestående rätt. Den skulle innefatta inskränkning i den rätt, som 
tillkom den enskilde jordägaren. Inte ens den jord ”varå lappen fritt farit 
fram men som lagligt kommit i enskild persons ägo utan något stadgande för 
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denne om skyldighet att tåla dess begagnande av lapparna. Om enskilda 
jordägare längre eller kortare tid tolererat den gamla sedvänjan, hade det inte 
grundlagt skyldighet att för all framtid tåla den”.  
    Glimstedt tillstyrkte inte, att sedvanerätt uppkommit genom renskötsel. 
Om han utgick ifrån formuleringarna i den tidens jordabalk - t. ex. att enbart 
odlad, enskilt ägd mark kunde ge sedvanerätt - hade han rätt, men på denna 
punkt skilde sig hans bedömning från den uppfattning som återfinns i renbe-
tes/rennäringslagstiftningen.  
    Intressant är också, att Glimstedt inte fann argumenteringen bevisande. 
Precis samma kritik kan riktas mot de följande utredningarna och mot Hov-
rätten för Övre Norrlands dom i nordmalingsmålet. Det är inte bevisat, att 
renskötsel har regelbundet och långvarigt bedrivits i hela kustlandet utan det 
bygger på påståenden från samer och myndigheter, och oftast har inga mark-
ägare tillfrågats.  
    Enligt Östergren hade lapparna rätt att utnyttja lappmarkerna men inte alla 
de trakter de enligt gammal sedvana besökt, och de skulle inte genom lag ges 
rätt att flytta ända ner till kusten. Han framhöll också, att om befolkningen 
inom kustlandet i Västerbottens och Norrbottens län fått tillfälle att yttra sig, 
skulle förslaget ha mötts av de kraftigaste protester. Här ser vi ännu ett ex-
empel på kritik mot att markägarna inte beretts tillfälle att yttra sig och att de 
politiska besluten inte har påverkats av detta faktum. I sammanhanget bör det 
påtalas, att kustlandet vid denna tidpunkt ansågs sträcka sig upp till lapp-
landsgränsen. 
    Östergren framhåller, att den del av befolkningen i Jämtland som fått till-
fälle att yttra sig nästan utan undantag bestritt inskränkning i markägarnas 
rätt till lapparnas förmån. Östergren kunde inte tillstyrka lapparnas ifrågava-
rande flyttningar, som var obestämda ”till nuvarande omfång och till sina 
framtida verkningar på enskild mark” utanför både lappmarkernas och skat-
tefjällens områden. Om betesbehovet inte kunde tillgodoses, återstod bara att 
se, om icke ”kronans mark kan fylla ut vad som brister”.  
    Olivecrona hävdade, att utgångspunkten för det remitterade lagförslaget är 
antagandet av en bestående sedvanerätt. Den rättsliga betydelsen av sedvane-
rätt borde först undersökas för att se, om sedvanan ”är av den beskaffenhet 
att kunna delvis eller helt och hållet paralysera rättigheter, vilka eljest anses 
åtfölja den av allmänna lagen skyddade äganderätten till fast egendom i Sve-
rige”. Han ansåg också, att landsseden enligt 1734 års lag var underordnad 
och ett undantagsfall som tillämpades endast då lag saknades. Det fanns inte 
heller något rimligt skäl till att jordägarna i de norra länen skulle stanna i en 
sämre ställning än jordägarna i resten av landet och ”för all framtid skola 
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nödgas tåla årligen återkommande invasioner av en nomadiserande folkstam, 
vilken då den påfordrade rätt att beta sina renhjordar på de bofasta jordägar-
nas områden och att där jaga eller fiska samt använda skogen för sina husbe-
hov, icke kan åberopa annan grund för en dylik vidsträckt rätt än långvarig 
sedvana, en av den bofasta befolkningen ofta under mycket knot tolererad 
sedvana”. Den lag som dittills hade skyddat den privata äganderätten till jord 
skulle ”givas till spillo”. 
    Lindhagen ”delar i allo den uppfattning av förevarande fråga som blivit 
uttalad”.  
    Trots den allvarliga kritik som landets ledande jurister riktade mot försla-
get till renbeteslag - det bedömdes t.o.m. som lagstridigt - resulterade lagrå-
dets kritik endast i mindre ändringar av formell natur. Lagrådets starka skydd 
för äganderätten som överordnad sedvanan återfinns inte i 1886 års renbetes-
lag. Då den juridiska expertisen spelade en så underordnad roll vid utfor-
mandet av 1886 års renbeteslag, ligger det nära till hands att betrakta den 
som enbart en politisk produkt, som var avsedd att skydda de renägande sa-
mernas intressen. På grund av den styrande effekt som denna lag har haft på 
den fortsatta lagstiftningen, blir bedömningen av renbetes/rennäringslagarna 
likartad. Juristerna var ju också låsta av den existerande lagstiftningen. Men 
då är det inte överraskande, om även nordmalingsdomen bedöms som en 
politisk dom, eftersom den till stor del är baserad på lagarnas förarbeten och 
en av hovrätten ”skapad rätt” och inte på bevisad sedvana/urminnes hävd. 
 
Kongl. Majt:s proposition 1886:2 till Riksdagen med förslag till lag angå-
ende de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige och till lag angående 
renmärken given Stockholms slott den 11 december 1885. ”Sedan en av 
Kongl. Maj:t i nåder förordnad kommitté avgivit förslag till förordningar 
dels angående de svenska Lapparnas och de bofaste i Sverige, och dels angå-
ende renmärken samt nämnda förslag undergått föreskriven granskning i 
Högsta domstolen och därefter i vissa delar omarbetade, vill Kongl. Maj:t, 
med bifogande av de i ämnet i Statsrådet och Högsta Domstolen hållna pro-
tokoll, enligt 87 § i Regeringsformen föreslå Riksdagen att anta följande 
förslag till Lag angående de svenska Lapparnas rätt till renbete i Sverige.” I 
huvudsak överensstämmer propositionen med kommittéförslaget. 1§ anger 
var renskötsel får bedrivas, medan §§ 2 och 3 reglerar rätten att utnyttja 
skog. För Lapplands del bygger dessa rättigheter på 1873 års avvittringsstad-
ga, § 8, även om dessa paragrafer är mer detaljerade i propositionen.  
    Jakt och fiske fick bedrivas på för lapparna avsatta land i lappmarkerna 
och på utmark där. Begreppet utmark definieras inte heller, och tolkningen 
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vållar tyvärr fortfarande konflikter. Först i 1886 års renbeteslag inskrevs 
samernas jakt- och fiskerätt.    
 
Justitiedepartementets protokoll den 11 december 1885  
I anslutning till proposition 1886 nr 2  framgår, att justitiedepartementet 
hållit ett sammanträde på slottet, och närvarande var stats- och justitieminist-
rarna och ytterligare åtta statsråd samt två justitieråd (Östergren och Wed-
berg). Detta sammanträde var alltså helt politiskt dominerat. Departements-
chefen informerade om att fyra av Högsta domstolens ledamöter (lagrådet) 
hade gjort invändningar mot att sedvanerätten skulle bli lag. Egentligen hade 
ju lagrådet förkastat förslaget till renbeteslag. ”Här torde i främsta rummet 
böra erinras, att lapparnas sedvana att sina renar vintertiden flytta från fjällen 
nedåt vissa trakter av den sedan äldre tider bebyggda, närmare kusten beläg-
na delen av Norrland och att å skogsmarken inom dessa trakter under nämn-
da tid beta sina renar blivit utövad från uråldriga tider utan att denna flytt-
ning mött någon motsägelse från den bofasta befolkningens sida. Från be-
folkningen inom det egentliga kustlandet har aldrig försports någon klagan 
över lapparnas besök under vintern” (sid. 34). Departementschefen förklara-
de, att lapparnas flyttningar var en verklig rätt, även om något uttryckligt 
lagstadgande till stöd för denna rätt hittills inte hade förefunnits (sid. 34-35).  
    Det är oklart, vad departementschefen menar med uråldriga tider, men 
renskötseln var tidigare mera lokal och i högre grad än på 1880-talet knuten 
till lappskattelanden och renbetesfjällen. Denna utveckling skedde under 
1800-talet, då lappskattelandens betydelse minskade och i praktiken upphör-
de att spela någon roll. Läget för det område, där renskötsel skulle vara tillå-
ten, var oklart angiven. Kustlandet omfattade bl. a. hela nuvarande landska-
pen Västerbotten och Norrbotten. Från trakter, där renskötsel inte bedrivits, 
kom naturligtvis inga protester, medan domböckerna vittnar om många tvis-
ter i de områden, där renskötsel varit vanlig under lång tid. I vinterbetesom-
rådena var det inte vanligt, att samerna jagade och fiskade, och där utnyttja-
des skogen sparsamt. Därigenom begränsades också tvisterna, som vanligen 
rörde skador på höhässjor. Departementschefen talar allmänt om trakter som 
”av gammal sedvana besökts”. Han anger ingen yttre gräns för dessa trakter 
och förklarar inte vad som menas med en trakt och uppger inte, vad som 
krävs för att en sedvana skall uppstå. Inte heller redovisar han bevisad före-
komst av renskötsel i dessa odefinierade trakter. Därför blir hans ”bevis” 
egentligen ett obestyrkt påstående, som krävde ett politiskt beslut för att 
kunna bli lag.  
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    Departementschefen påstår också, att jordabalkens krav för sedvana blivit 
uppfyllda (sid. 35). Men sedvana enligt jordabalken omfattade individuellt 
brukad, odlad jord och inte skogsmark.  
    När rättigheten till renskötsel upptas i lagstiftningen, innebär det inte ”ett 
tillspillogivande av skyddet för den privata äganderätten eller någon in-
skränkning i den rätt, som enligt lag tillkommer den enskilde jordägaren att 
fritt disponera över sin fasta egendom” (sid. 35). Men som tidigare framhål-
lits konstaterade lagrådet, att den föreslagna lagen utgjorde inte bara ett in-
trång i äganderätten utan även en diskriminering av de norra markägarna. 
Intrånget har fortsatt och i 2000-talets förslag till lagstiftning utökas detta 
intrång. Trots detta påstås av myndigheterna, att inget intrång sker, eftersom 
äganderätten formellt finns kvar. Därigenom anses inte staten behöva betala 
någon ersättning alls till markägarna, därför att inget intrång sker (SOU 
2001:101, SOU 2005:79, SOU 2005:116 och SOU 2006:14).  
    ”Förslaget kan i många delar karakteriseras som en kodifikation och när-
mare bestämning av vad som förut finnes meddelat i spridda stadganden eller 
som eljest iakttages av gammal sedvana” (sid. 36).  
    Vilka stadganden och vilken sedvana avsåg departementschefen, och var 
fanns skyddet för de privata markägarnas rättigheter i förslaget? Även om 
vissa ändringar gjordes i lagförslaget av föredragande minister, berördes inte 
det intrång i äganderätten till mark, vilket justitieråden påtalat. På detta om-
råde blev lagrådet, d.v.s den juridiska expertisen, totalt överkört. Markägarna 
hade begränsade möjligheter att påverka lagförslaget. Som lagrådet påpeka-
de, blev många av de norrländska markägarna diskriminerade i förhållande 
till övriga svenska markägare. Mot den bakgrunden förefaller det rimligt att 
beteckna 1886 års renbeteslag som en ”politisk” lag. 
 
Första kammarens protokoll 7 april 1886 (n:o 29)  
Cederberg var föredragande statsråd. Han uppgav sig sakna personlig känne-
dom om sakfrågan (lapparnas vanor och existensvillkor) ”utan måste ta im-
pulser från annat håll” (sid. 4) och ”lita sig till auktoriteter” (sid. 15-16). Han 
godtog reservationslöst lappkommittéordförandens åsikter. Därför var det 
naturligt, att kommitténs förslag godkändes, fastän Högsta Domstolen riktat 
grava anmärkningar mot de paragrafer som skulle reglera renskötselrätten. 
Detta motiverades med att förhållandena i de norrländska länen var så olika, 
att de inte kunde regleras med en lagstiftning. Hemmansägarna i lappmar-
kerna betalade lägre skatt för att de måste tåla lapparnas intrång. Denna mo-
tivering var ny och helt felaktig. Ursprungligen betalade nybyggarna i Lapp-
land lägre skatt än markägarna i övriga Sverige efter att under några år (van-
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ligen 15 år) varit befriade från skatt, men detta var för att locka till nybyg-
geskolonisation. Deras skatt skulle inte vara högre än samernas. Dessutom 
hade bevillningstaxering införts i Lappland år 1873. 
    I första kammaren möttes också lagförslaget av kritik. Det ansågs inte vara 
rätt att man för ett dilemma som staten själv försatt sig i, helt enkelt kastade 
alla olägenheterna på i detta fall alldeles oskyldiga personer (sid. 7). Debat-
ten om statens ansvar för de uppkomna konflikterna, vilka orsakades av sta-
tens eget regelverk, är i dag lika aktuell som den var 1886. I debatten hävda-
des också, att i Jämtland gjordes det överenskommelser om arrendeavgift 
efter renantalet, och då var det inte sedvanerätt (sid. 7-8). Det skulle bli krig 
på liv och död, om lagen kom till stånd.  
  von Stegern förklarade, att den föreslagna lagen skulle samla de spridda 
bestämmelserna och tillförsäkra lapparna en mera betryggad tillvaro och om 
inte avbryta så åtminstone stävja det utrotningsarbete som nu i en hotande 
grad pågår mot denna folkstam (sid. 10). Lagförslaget avsåg alltså att skydda 
en svag och utrotningshotad folkgrupp. Av debatten framgår den nedvärde-
rande inställning till samerna som rådde i Sverige i slutet av 1800-talet.  
    Riksdagsprotokollet visar, att en del riksdagsmän stödde lagförslaget, me-
dan andra motsatte sig en sådan lagstiftning. Debatten i första kammaren 
liknade alltså den i justitiedepartementet.  
    Nyström betecknade det som märkligt, att fyra justitieråd ansåg, att lap-
parna inte hade rätt att tränga in på andras områden, medan regeringen häv-
dade en motsatt uppfattning. Han betecknade sig själv som ”lappvän”, men 
han kunde för den skull ”inte medgiva dem att göra obehörigt och orättmätigt 
intrång på den bofasta befolkningens bekostnad” (sid. 18).  
    Till kritikerna hörde också Cederberg, som sade sig från hemorten ha fått 
uppmaning att se till att lagen inte antogs i befintlig form, men han trodde sig 
inte kunna lyckas. Han påtalade också, att två av tre landshövdingar och de 
flesta av Högsta domstolens ledamöter hade motsatt sig förslaget, liksom att i 
avvittringsstadgan gjordes förbehållet, att lapparna vintertid skulle få uppe-
hålla sig i ”lappmarkskulturlandet” (nedanför odlingsgränsen), men att något 
sådant förbehåll inte fanns för kustlandet. (1873 års avvittringsstadga omfat-
tade bara lappmarkerna. ”Kustlandet”, bl. a. landskapen Västerbotten och 
Norrbotten hade i huvudsak avvittrats efter 1824 års avvittringsstadga, och i 
den nämns inte ens lappar och renskötsel.) Från statsrådsbänken hade sagts, 
att man inte hade hört något motstånd från kustbefolkningen mot en ut-
sträckning av lapparnas rätt, men Cederberg undrade inte på att ingenting 
hörts, ”ty de har inte blivit hörda” (sid. 6).  
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    Skåningen Bergström sade sig ha blivit känslomässigt berörd redan som 
barn. Han hade läst Laestadius böcker (sid. 28). (Två bröder Laestadius var 
sameättlingar, präster och missionärer.) Han hade sammanvägt uppgifterna i 
utskottet och reservationerna och ansåg sig därför kunna göra en bedömning. 
Han tillstyrkte förslaget.  
    Claeson meddelade öppenhjärtligt, att han inte kunde uttala sig, därför att 
han inte kände till de speciella omständigheterna, men om det hade varit 
allmän lag, skulle han inte ha godkänt lagförslaget.  
    Den kontroversiella §1, som reglerade renskötselrätten, godtogs med 64 
röster mot 23 (sid. 31). Flertalet paragrafer godtogs utan diskussion. I första 
kammaren fanns alltså en klar majoritet för förslaget till 1886 års renbeteslag 
trots kritiken från landets ledande jurister och det faktum att markägarna i 
kustlandet inte beretts tillfälle att yttra sig. Uppenbart är också, att vissa av 
riksdagsmännen byggde mera på känsla och andrahandsuppgifter än på egen 
sakkunskap. Lagen bygger mera på politiska och sociala värderingar än på 
juridiska överväganden.  
 
Landshövdingeyttranden  
Av bilagor till proposition 1886 nr 2 framgår, att landshövdingarna i Norr-
bottens, Västerbottens och Jämtlands län hade beretts tillfälle att yttra sig 
över förslaget till renbeteslag. I Norrbotten hade ”berörda” byar hörts. Det 
verkar som om kustbyarna inte ansågs vara berörda, eftersom ingenting sägs 
om renskötselrätten där.  
    Landshövdingen i Västerbottens län hade hört bofasta och samer i berörda 
socknar: Vilhelmina, Sorsele, Stensele med Tärna samt Malå kapellförsam-
ling. Inte ens alla lappmarkssocknar och inga kustsocknar hade hörts. Det 
påtalades, att inga renbetesland fanns nedanför odlingsgränsen. Vid avvitt-
ringen avsattes inte några renbetesland ovanför odlingsgränsen, men i Väs-
terbottens län avbröts avvittringen, då man nådde fram till odlingsgränsen, 
som inte ens var fastställd år 1886. Men ovanför odlingsgräsen fanns i viss 
mån fungerande lappskatteland som vid denna tidpunkt vanligen betecknades 
som renbetesland.          
     Lapparnas rätt att utnyttja skog ansågs vara för stor. Eftersom inte några 
kustsocknar besökts, är det tveksamt, om landshövdingen ansåg att sedvana 
förelåg där. Han borde ha besökt de socknar, där han ansåg, att renbeteslagen 
skulle tillämpas. 
    Landshövdingen i Jämtlands län, John Ericsson, är den landshövding som 
var mest kritisk mot förslaget till renbeteslag. Hans uttalanden måste vid en 
modern bedömning i långa stycken betraktas som rasistiska. Huvudorsaken 
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till lapparnas olycka var ”den alltför nära beröringen med en överlägsen ras”, 
vilket hade lett till moraliskt förfall och ekonomiskt lättsinne. Lappen var ”i 
följd av både natur och vanor föga fallen för ordning och en avgjord fiende 
av all sådan ordning som lägger hämsko på hans fria kringdrivande”. Med 
tanke på detta yttrande är det knappast överraskande, att landshövdingen 
ansåg, ”att allt vad kommitterades förslag innehåller av egenskap att ålägga 
ägare eller innehavare av skattlagda hemman i Jämtlands län några nya för-
pliktelser till renskötselns förmån icke må vinna Eders Kongl. Maj:ts nådiga 
bifall”.  
    Det kan förefalla överflödigt att utförligt återge landshövdingeutlåtandena, 
men det var en på 1880-talet i Sverige vanlig syn på samernas och markägar-
nas rättigheter. Liknande åsikter framfördes ju också i lagrådets protokoll 
från den 21 november 1884. Mot bakgrund av sådana åsikter är det också lätt 
att förstå, att vissa politiker ansåg, att samerna måste skyddas mot övergrepp, 
men även i detta ”beskydd” finns en nedvärdering av samerna. De saknade 
förmåga att själva tillvarata sina intressen. 
 
1886 års renbeteslag  
(Enbart de paragrafer som reglerar renskötselrätten (brukningsrätten) på pri-
vat mark behandlas här. Två parter använder samma mark, varav den ena 
parten har äganderätt och den andra brukningsrätt. Kommentarer ges till 
några av paragraferna. 
    § 1. ”Lapparna äro berättigade att, under iakttagande av i denna lag med-
delade föreskrifter, uppehålla sig med sina renar icke allenast inom Norrbot-
tens och Västerbottens läns lappmarker ock å de för dem inom Jämtlands län 
avsatta land, utan även å de trakter i övrigt, vilka de efter gammal sedvana 
hitintills hava besökt, och att där betjäna sig av land och vatten till underhåll 
för sig och sina renar. På enskildas ägor, belägna utom Norrbottens och Väs-
terbottens läns lappmarker eller inom de delar av dessa lappmarker som vid 
redan förrättad eller framdeles skeende avvittring förklarats tjänliga för od-
ling” (området nedanför odlingsgränsen, som stakades ut 1891) ”må dock 
Lapparna utan vederbörande jordägares samtycke uppehålla sig endast under 
oktober, november, december, januari, februari, mars och april månader, där 
ej sådana ägor...vid avvittringen bibehållits jämväl såsom renbetesland”.  
    Tveklöst har renskötsel någon gång bedrivits i hela Lappland ”efter gam-
mal sedvana”. Därom vittnar bl. a. den gamla indelningen i lappskatteland. 
Lapplands östgräns följer i stort lappskattelandens östgräns. Det är svårt att 
rekonstruera alla lappskattelands gränser, men för Ume lappmark finns en 
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karta (Geddas karta) från 1671 med gränser utritade och innehavarna nämn-
da. 
    Konflikt har rått om renskötselrätt skulle föreligga på privat mark. Som 
tidigare redovisats motsatte sig lagrådet på 1880-talet denna tolkning, och för 
närvarande framför vissa markägare ett liknande resonemang. Det är nog 
svårt att bevisa, att renskötselrätt inte skulle föreligga på privatmark, om 
lagens övriga krav är uppfyllda, men i samband med begreppet ”sedvana” 
uppstår problem - ett begrepp som senare ersatts med ”urminnes hävd”. Be-
greppet sedvana definieras inte, men i olika sammanhang hänvisas till jorda-
balken, och i enligt med den måste en person som åberopar sedvana eller 
urminnes hävd kunna bevisa, att han har det. Problemet är bara, att jordabal-
ken är anpassad till jordbrukets behov och inte till rennäringens. I samband 
med rennäringens lagstiftning tycks man ha glömt, att jordabalken endast gav 
(ägande)rätt till enskilt brukad, uppodlad mark och inte skogsmark. Urmin-
nes hävd gällde för små arealer och inte hela landsändar. Med en kollektivt 
bedriven renskötsel är det omöjligt att uppfylla jordabalkens krav. Det finns 
bara stöd för kravet, att ingen annan skulle ha känt till några andra förhållan-
den.  
    Tyvärr framgår det inte av 1886 års lag, ej heller av dess förarbeten, vad 
som krävs för att en sedvana skall uppkomma och den klargör inte heller 
förhållandet mellan äganderätt och brukningsrätt. Enligt lagrådets protokoll 
från 1884 var äganderätten starkare än brukningsrätten, och i dag finns sam-
ma åsikter i EG-rätten, som ju också är svensk rätt.  
    Det finns även andra begrepp i renbetes/rennäringslagstiftningen, vilka 
”lånats” från bondelandskapet utan att definieras, fastän de har getts en ny 
betydelse, t. ex. trakt och utmark. Denna oklarhet har skapat konflikter mel-
lan markägare och renägare alltsedan 1886. Av lättförklarliga skäl utgår ren-
ägarna från de lagar som reglerar renskötseln, medan markägarnas utgångs-
punkt blir jordabalken.  
    Vid avvittringen avsattes inga land för fjällapparna i ”de för odling tjänli-
ga delarna”, d.v.s. nedanför odlingsgränsen. Det fanns inte utrymme för någ-
ra sådana avsättningar i 1873 års avvittringsstadga för lappmarkerna, och i 
1824 års avvittringsstadga för Västernorrlands, Västerbottens och Norrbot-
tens län nämns inte ens samer och renskötsel, liksom i 1780 års regler, enligt 
vilka större delen av Nordmaling avvittrats. Inte heller i 1827 års laga skif-
tesstadga med senare tillägg och ändringar nämns renskötsel.  
    Samernas rätt att till husbehov utnyttja skog, där de har renskötselrätt, 
regleras i §§ 2 och 3. Denna rätt var för lappmarkerna redan tryggad genom 
1873 års avvittringsstadga (§ 8).  



 30 

    § 4. ”Lapparna må icke förmenas att flytta med sina renar emellan för dem 
avsatta land...”. Eftersom det i Lappland inte officiellt fanns några för dem 
avsatta land, var det sedvanan som gav dem rätten att flytta längs gamla le-
der. Hur långt utanför Lappland denna rätt sträcker sig är omtvistat, vilket bl. 
a. framgår av nordmalingsrättegången.  
    § 5. ”De för lapparna avsedda land och sådana områden i Norrbottens och 
Västerbottens läns lappmarker, som genom avvittring eller annan åtgärd för 
lapparna särskilt bibehållas skola delas i lappbyar...”.  
    Från 1886 får vi alltså en ny typ av lappby, som i många avseenden liknar 
dagens sameby, även om denna i dag även fungerar som ekonomisk förening. 
Tidigare hade ett antal lappskatteland sammanförts till en lappby som hade 
ett gemensamt ansvar för skatten, om inte den enskilde lappskattelandsinne-
havaren själv kunde betala den på hans lappskatteland åsatta skatten.  
    § 10. Ersättningsskyldig skada skulle betalas av renägaren. Renskötselrät-
ten ansågs alltså vara kollektiv, medan skadeståndsskyldigheten var indivi-
duell. Det förefaller vara en logisk kullerbytta. Problemet för den som drab-
bats av skada var, att det var svårt för att inte säga omöjligt att bevisa, vems 
renar som hade orsakat skadan.  
    § 16. Lappar som hade en gemensam hjord kunde bli kollektivt skyldiga 
att betala skadestånd.  
    § 21. ”Lapparna äro berättigade att till jakt och fiske betjäna sig av land 
och vatten icke allenast å de för dem avsatta land och sådana områden i 
Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker, som för dem bibehållas utan 
även å annan utmark inom dessa lappmarker, under den tid de äga att å sådan 
utmark uppehålla sig och sina renar”. Vad som avses med utmark framgår 
inte av lagen, och inte heller av förarbetena, som måste tolkas.  
    För första gången garanteras samerna jakt- och fiskerätt i lagstiftningen. 
Inte heller 1873 års avvittringsstadga gav dem dessa rättigheter, som numera 
ingår i renskötselrätten. Även om begreppet utmark inte definieras, kan gam-
mal sedvana eller urminnes hävd kanske fungera som ett slags vägledning.  
    Rent logiskt borde ju samerna ha jakt- och fiskerätt överallt där det före-
ligger renskötselrätt, och därför är det överraskande, att rätten begränsas till 
Lappland. Det innebär en uppenbar diskriminering av markägarna där i jäm-
förelse med markägarna i resten av Norrbottens och Västerbottens län, ja, i 
hela resterande del av renskötselområdet. Vanligen har samerna inte alls 
utnyttjat sin jakt- och fiskerätt nedanför odlingsgränsen, och markägarna där 
tycks vara omedvetna om att samerna egentligen har dessa rättigheter. Ge-
nom att samerna inte utnyttjat denna jakträtt, har många konflikter undvikits. 
De flesta tvisterna mellan samer och markägare ovan odlingsgränsen har sitt 
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ursprung i olika syn på jakträtten, t. ex. den s.k. dubbelregistreringen av älg. 
(Samebyar och privata markägare får var sin kvot.) I Lappland börjar älgjak-
ten redan i september men fortsätter, då renskötselrätt träder i kraft första 
oktober. Därför borde det teoretiskt vara möjligt att dubbelregistrera i hela 
landskapet, eftersom det görs ovan odlingsgränsen.    
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5. 1898 års renbeteslag 
 
Renbeteslagen från år 1886 bedömdes ha vissa brister. Därför förordnades 
den 1 april 1895 en kommitté, som skulle utarbeta ett förslag till en ny renbe-
teslag, och den 27 maj 1896 ingavs Förslag till lag om de svenska lapparnas 
rätt till renbete i Sverige. I kommitténs utredning ingår det även utlåtanden 
från landshövdingarna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län från 
1894. 
 
Landshövdingeutlåtanden  
Norrbottens län. 2 maj 1894. Landshövdingen i Norrbottens län avgav sitt 
utlåtande efter att ha hört lappfogden. Han ansåg inte, att det behövdes någon 
omfattande ändring av lagstiftningen. Visserligen behövdes det ytterligare 
undersökningar om förhållandet mellan bofasta och lappar, men 1886 års lag 
ansågs vara väl anpassad efter förhållandena i Norrbottens län. 
    Västerbottens län. 30 juni 1894. I april 1893 hade landshövdingen tillsatt 
en tremannakommitté, som skulle återkomma med en utredning i ärendet och 
ett förslag till ändring av 1886 års renbeteslag. Landshövdingen hade inford-
rat yttranden från samtliga kommunalstämmor, pastorsämbeten, länsmän och 
kronofogdar samt från de nomadiserande lapparna. Han vitsordade klagomå-
len om ”lapparnas framfärd” och de bofastas dödande av renar. (Under slutet 
av 1800-talet fanns det under somrarna en mängd renar nedanför odlings-
gränsen, och det ansågs, att de bofasta som hämnd dödade en del av dessa 
renar. Se även Lundmark , L. 2008.)  
    I Västerbotten hade för en gångs skull ovanligt många samhällsgrupper 
beretts tillfälle att yttra sig, men olyckligtvis ingick det inte i uppgiften att 
klarlägga var i kustlandet renskötsel bedrevs på ett sådant sätt, att sedvane-
rätt uppkom. Därför bidrog inte landshövdingeutlåtandet till att klarlägga, 
var de yttre gränserna för renskötselområdet gick.  
    Jämtlands län. Renbeteslagstiftningen kritiserades hårdast i Jämtlands län. 
Bl. a. påstods, att lapparna missbrukade 1886 års lag, och det ansågs bero på 
att de trodde sig ha större rättigheter än de faktiskt hade. Jämtland var det 
enda län, där man föreslog, att sedvanerätten skulle avskaffas.  
    Lappkommittén diskuterade frågan om sedvanerättens existens och förkla-
rade, att om rätten missbrukades av lapparna, så utgjorde inte detta en ”giltig 
anledning till dess upphävande”, om den visade sig nödvändig för lapparnas 
existens. Kommittén trodde också, att lappar och bofasta på ett gemensamt 
område skulle förlikas, vilket skulle ha skett i Västerbottens och Norrbottens 
kustland. Som vanligt förklarades inte, varför inga konflikter hade uppstått i 
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kustlandet eller om det var hela kustlandet som avsågs. Det var inte heller 
frågan om en förlikning, eftersom inga omfattande konflikter ägt rum där, 
något som ofta påtalats av myndigheter som ett bevis på möjligheten av en 
samexistens. I Nordmaling uppstod konflikterna på sent 1900-tal, då området 
bevisligen började utnyttjas för renskötsel. Enligt uppgifter från markägarna 
började konflikterna först då renar i större mängd började vistas på deras 
ägor.    
 
1895 års lappkommitté  
I stort godtog kommittén det betänkande, som hade daterats den 25 augusti 
1883 och som utgjorde förarbete till 1886 års renbeteslag. I 1896 års betän-
kande ingår protokoll från sammanträden som hållits i ett antal socknar. Or-
saken till dessa sammanträden uppgavs vara, att det skulle göras en revision 
av gällande lagbestämmelser om renmärken och om de svenska lapparnas 
rätt till renbete. Framställningen här koncentreras på Västerbottens och 
Norrbottens län, eftersom utgångspunkten för denna rapport är en granskning 
av nordmalingsdomen. Men vissa principiellt viktiga inslag av mera allmänt 
intresse redovisas från Jämtland. Sammanträden hölls inte ens i alla socknar i 
Lappland och än mindre i kustsocknarna. Därför blir det svårt att avgöra, var 
i det s. k. kustlandet renskötselrätt vilande på gammal sedvana verkligen 
förelåg. Däremot kan det konstateras, att renskötselrätt förelåg i hela Lapp-
land, även om det inte uttryckligen stod i någon lag. Lappland hade tidigare 
varit indelat i lappskatteland, och det bör vara möjligt att bevisa, att rensköt-
sel bedrivits där in i modern tid av ”gammal sedvana”. 
    Lappkommittén höll ett antal sammanträden med representanter från några 
socknar i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län samt  med lappfog-
dar, som kallats till Stockholm. Protokollen från dessa sammanträden redovi-
sas. 
     Lycksele den 10 augusti 1895. Lappallmogen samt de bofasta i socknarna 
Sorsele, Stensele. Tärna, Vilhelmina och Malå jämte angränsande socknar 
hade kallats till Lycksele. Representanter från Lycksele, Burträsk, Degerfors, 
Åsele, Fredrika, Tärna och Malå var närvarande. Från Örträsk kom det en-
dast ett kommunalstämmobeslut. Inget ombud skulle skickas. Det uppgavs 
vara ”föga besök” av lappar och deras renhjordar. Några skäl att klaga fanns 
inte. Det kom inga ombud eller skrivelser från Bjurholm och Nordmaling. I 
dessa socknar bedömdes tydligen inte ”lappfrågan” som viktig. I en PM från 
Stensele stod, att sedvanerätten borde upphöra.  
    Av protokollet framgår, att flyttningar gick nedåt Degerfors och Umeå 
samt undantagsvis till Skellefteå. Tärnalapparna flyttade till Örträsk och 
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Bjurholm. Lapparna från Vilhelmina flyttade över Åsele, Hällan och Anund-
sjö nedåt Örnsköldsvik och Nordmaling. Lapparna uppgav, att det vid djup 
snö och flen var nödvändigt att flytta ned till kustlandet. Sorselelapparna 
uppgav sig flytta till kustlandet.  
    De uppgivna flyttningarna bygger på samernas uppgifter, och ingenting 
tyder på, att kommittémedlemmarna kontrollerat dessa uppgifter, som enbart 
anger riktning och inte vilka orter som faktiskt besökts. Markägarna i Nord-
maling med flera socknar har knappast tillfrågats, eftersom inga ombud, pro-
tokoll eller PM redovisats därifrån. Kommittémedlemmarna har inte heller 
besökt kustlandet och hållit sammanträden där.  
    Samerna framhöll, att den sämre vården av renarna till stor del berodde på 
indelningen i lappbyar. Så länge varje lapp ”hade uteslutande rätt till sitt 
skatteland”, hölls renhjordarna åtskilda. Det fanns t.o.m. ett förslag på vite 
för den som med sina renar inflyttade på någon annans lappskatteland. I mot-
sats till vad som senare påståtts och som år 1993 införts i rennäringslagen, 
var inte renskötselrätten ursprungligen kollektiv. 
    Arvidsjaur 15 augusti 1895. Vid sammanträdet fanns ombud från Arvids-
jaur, Arjeplog. Piteå, Skellefteå, Byske, Jörn och Norsjö socknar samt Pit-
holms by.  
    Arjeplogslapparna stannade vanligen i Arjeplogs kyrkoplats, men någon 
gång flyttade de längre ned efter Pite älv samt till Arvidsjaur. De stannade 
vanligen inom socknen, men vissa år tvingades de att utsträcka sina flytt-
ningar till Skellefteå, Byske och Burträsk. Övriga har på senare år börjat 
vandra dels inom Norrbottens kustland nedåt Piteå och på de sista åren dels 
till Nederluleå socken, och dels inom Västerbottens län nedåt Burträsk och 
Lövånger. En del malålappar flyttade till Lycksele socken och liksom korp-
selelapparna också till Norsjö, Burträsk och Skellefteå.  
    Fjällapparnas ombud uppgav, att de inte kunde avstå från flyttningarna 
nedåt kusten, och flyttningarna på senare år till Nederluleå berodde på att 
bete börjat saknas, och även lappfogden uppgav, att betet börjat avta.  
    Efter bystämmobeslut kom en inlaga från Pitbyn. Enligt denna hade få 
byar drabbats så hårt av renskötselns olägenheter som Pitbyn. Här fanns på 
vintern tusentals renar och även på sommaren flockar på upp till 700 renar. 
Det finns alltså bevis på att renskötsel bedrivits ända ner till kusten, men 
ändå förklaras i skrivelsen, att renägarna aldrig i mannaminne haft eller hade 
sedvanerätt. Innan lapplagen fanns (1886 års lag) kunde det under vissa vint-
rar komma en del lappfamiljer och ackorderade med hemmansägarna, att de 
enligt en viss avgift, som bestämdes för varje särskilt tillfälle skulle få uppe-
hålla sig med sina renar på något visst område. ”Sedvanerätten bör alldeles 
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upphöra, åtminstone i kustlandet och på skattemarker som blivit skatteköpta 
utan villkor”. Detta är ett bevis på att både kustbete och arrende förekom på 
en bestämd plats. Om samer betalat arrende, uppkom inte sedvanerätt. 
    Piteå, Luleå, Skellefteå och Lövånger kan betraktas som kustsocknar, men 
då byarnas namn inte nämns, framgår det inte, vilka delar av socknarna som 
var berörda av renskötseln. Ännu svårare blir det att exakt avgöra, var ren-
skötsel bedrivits, därför att i uppgifterna ingår bara riktning (nedåt o.s.v.). 
Däremot ansåg kustsocknarnas ombud, att lapparnas flyttningar till kustlan-
det inte kunde upphöra eller begränsas. Men det framgår ingenting om fre-
kvensen eller vad som avsågs med kustlandet. Det uppgavs också av ombu-
den, att det fanns gott om kvarlämnade renar. Vid denna tidpunkt var detta 
ett vanligt problem i hela det s. k. kustlandet, och det var ett brott mot renbe-
teslagen, eftersom renarna under sommaren skulle finnas ovanför odlings-
gränsen. Förekomsten av lösrenar var så vanlig i slutet av 1800-talet, att det 
kallats den ”stora oredan” (sid. 42). Denna oreda uppgavs också som en av 
anledningarna till att det behövdes en ny renbeteslag.  
    Gällivare 20 augusti 1895. Enontekis fjällappar flyttade på vintern till 
Muonionalusta, Pajala och Tärendö socknar. Övriga flyttade inom Torneo 
och Lule lappmarker. Även under vintern stannade de kvar inom lappmar-
ken. Egentligen ger inte 1895 års lappkommittés utredning någon detaljerad 
information om frekvens och omfattning av renskötseln i kustlandet. Men för 
Norrbottens län finns det åtminstone uppgifter om att ett behov fanns. Någon 
diskussion om sedvanerätten fördes inte, om man bortser från några krav på 
att den skulle upphävas. Det var bara behovet som påtalades, något som ock-
så framfördes flera gånger under nordmalingsrättegången och i domen. Men 
ett behov av marker, där renskötsel kan bedrivas, kan ju inte ge sedvanerätt. 
För detta krävs, att renskötsel bedrivits där kontinuerligt och långvarigt. 
    Stockholm 1896. Lappkommittén höll i Stockholm en serie sammanträden 
med lappfogdarna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Det fram-
går inte av protokollen om och i så fall var i kustland renskötselrätt skulle 
finnas. 
    Lappkommitténs förslag. Här behandlas endast de paragrafer i 1895 års 
lappkommittés förslag till lag om de svenska lapparnas rätt till renbete, vilka 
reglerar var renskötselrätt ansågs föreligga.  
    I första paragrafen föreslås det samma regler som i 1886 års renbeteslag. 
Nedanför odlingsgränsen och utanför skattefjällen fick renskötsel bedrivas 
endast under tiden oktober - april på marker som vid avvittringen upplåtits 
till renbetesland eller efter gammal sedvana uppsökts av lapparna. År 1895 
hade inga renbetesland avsatts vid avvittringen i Lappland. Det skedde först 
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under 1900-talets två första årtionden, sedan 1873 års avvittringsstadga 
kompletterats med ett par kungliga kungörelser (1906:36 och SFS 1909:54). 
Det ges ingen förklaring till vad som krävdes för att gammal sedvana kunde 
anses ha uppstått. Men vid tvist om sedvanerätt ansågs den bofasta befolk-
ningens rätt vara behörigen tillgodosedd, om sedvanerättens godkännande 
gjordes beroende av samma bevisning som enligt allmän lag krävdes för 
styrkande av urminnes hävd. Här måste utredarna ha avsett jordabalken, men 
om den skulle ha strikt tillämpats, hade det varit omöjligt att bedriva rensköt-
sel på privat mark, då det i kraven ingår, att för urminnes hävd ska marken 
vara uppodlad och hävden gäller dessutom inte för skogsmark. Egentligen är 
det först i samband med Högsta domstolens utslag i skattefjällsmålet (sten-
cilupplagan sid. 50) som det uppges, att under vissa förhållanden även ren-
skötsel kunde skapa urminnes hävd. ”förvärva en motsvarighet till skatte-
mannarätt genom att bruka marken för renbete, jakt och fiske utan att uppod-
la den”. Men för det ställde Högsta domstolen särskilda krav. Bruket ”måste 
ha varit intensivt, stadigvarande och väsentligen ostört av utomstående... 
någorlunda fasta gränser erfordrades för det brukade området.” Det bör på-
pekas att i skattefjällsmålet tillerkände inte Högsta domstolen samerna ägan-
derätt till land och vatten, utan endast en brukningsrätt.  
    Som framgår av nordmalingsdomen uppkommer fortfarande tvist om när 
urminnes hävd skall ha uppstått respektive upphört. Detta problem blir inte 
lättare att lösa, om olika domstolar skapar sin egen rätt.  
    Kommittén ville ändra det i 1886 års lag om lapparnas sedvanerätt använ-
da uttrycket ”trakter vilka efter gammal sedvana hittills har besökts”, så att 
ordet ”hittills” uteslöts. Den ansåg det inte lämpligt, att vid en tvist om sed-
vanerätt bevisningen ovillkorligen skulle hänföras till tiden, då 1886 års lag 
trädde i kraft. Men i sin dom i nordmalingsrättegången framför hovrätten, att 
urminnes hävd inte kunde förvärvas efter 1886. ”Enligt 1886 års renbeteslag 
gällde således att en sedvana inte kunde upparbetas efter år 1886. Det fanns 
således en sådan sedvanerätt inom Västerbottens kustland redan år 1886” 
(sid. 40 i domen). Hovrätten saknar helt stöd för det första påståendet, och 
inte ens om det varit sant, skulle det ha varit något bevis på att sedvanerätt 
förelåg år 1886 i Västerbottens kustland. Alla som följt debatten om rensköt-
selrätten vet, att samebyarna driver den linjen, att urminnes hävd för rensköt-
sel bör kunna förvärvas även efter år 1972 i strid med nya jordabalken, och 
de får visst stöd för denna uppfattning i vissa moderna utredningar, t. ex. i 
Alvås utredning Samernas sedvanemarker. 
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Proposition 1898 N:o 56, 8 februari 1898. Förslag till lag om de svenska 
lapparnas rätt till renbete.  
Trots de påstådda bristerna i 1886 års renbeteslag, liknar ändå utredarnas 
förslag till ny renbeteslag och innehållet i 1898 års proposition till ny renbe-
teslag i hög grad 1886 års renbeteslag. Här redovisas i huvudsak de paragra-
fer som reglerar betesområdet samt de rättigheter som ingår i renskötselrät-
ten.  
    § 1. ”1. Lapparna äro berättigade att uppehålla sig med sina renar under 
varje tid av året inom Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker ovan-
för odlingsgränsen ock å sådan mark nedom samma gräns, som antingen 
tillhör kronan eller, ehuru upplåtna till enskilda vid avvittringen förklarats 
utgöra renbetesland eller av ålder varit såsom sådant land använd, samt inom 
Jämtlands län varunder inbegrips såväl de vid avvittringen för lapparna av-
sedda renbetesfjäll som ock de till utvidgning av dessa fjäll sedermera upp-
låtna områden. 
    2. Å annan inom Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker än ovan 
sägs, så ock å de trakter utom nämnda lappmarker och renbetesfjällen i Jämt-
lands län, vilka lapparna efter gammal sedvana hava besökt, äga lapparna 
jämväl att uppehålla sig med renarna, dock endast under oktober, november, 
december, januari, februari, mars och april månader för så vitt icke avtal 
träffas med vederbörande jordägare eller brukare om rätt för lapparna att 
uppehålla sig där under annan tid av året, eller ock ovanliga väderleksförhål-
landen nödga till tidigare flyttning om hösten eller hindra återflyttning om 
våren. 
    3. Där lapparna efter ty nu är sagt äro berättigade att uppehålla sig med 
sina renar, äga de att under iakttagande av de i denna lag meddelade be-
stämmelser begagna sig av land och vatten till underhåll för sina renar samt 
använda skog”.  
    3 och 4 §§. I dessa paragrafer regleras skogsanvändningen. 
    6 §. Indela i lappbyar....”Landshövdingen äge att efter det de lappar, vilkas 
rätt är i fråga, så och lappfogde blivit hörde, efter det de lappar, vilkas lapp-
byar ävensom vidtaga denna ändring i verkställd indelning, som av omstän-
digheterna påkallas”.  
    29 §. ”Lapparna äro berättigade att till jakt, och fiske betjäna sig av land 
och vatten icke allenast å sådana, där de enligt vad i §1, 1 mom. sägs äga 
vistas varje tid av året, utan även å annan utmark inom Norrbottens och Väs-
terbottens läns lappmarker under den tid de äga att å sådan utmark uppehålla 
sig med sina renar”.  
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    I propositionen redovisas protokoll från justitiedepartementsärenden den 
12 november 1897, protokoll över ett lagärende hållet med Högsta domstolen 
3 februari 1898 och ett justitiesammanträde i statsrådet 8 februari 1898. I 
inget av protokollen visas avvikande mening mot lagförslaget, då det gäller 
frågan om var renskötselrätt förelåg.  
    Enligt lagförslaget förelåg det även under sommarhalvåret renskötselrätt 
på kronomark nedanför odlingsgränsen. Men den rätten var i praktiken omöj-
lig att utnyttja, eftersom privat mark gränsade till kronoparkerna, och det 
skulle ha varit svårt att förhindra renarna från att gå in på den privatägda 
marken. 
    Även i 1898 års lagförslag är rätten till renbete utanför Lappland och ren-
betesfjällen lika oklart angivet som tidigare. Vad krävs för att ”gammal sed-
vana” skall anses ha uppkommit, och kan den upphöra att gälla, och i så fall 
när sker det?  
    Det är också oklart var jakt- och fiskerätt förelåg, eftersom dessa rättighe-
ter fortfarande var knutna till det odefinierade begreppet utmark, och det har 
så förblivit. 
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6. Sameintervjuerna 1912-1913 
 
Under åren 1912-1913 genomfördes utredningar ur olika perspektiv om de 
svenska samernas situation. Intervjuerna med samer var av stor betydelse för 
den fortsatta rennäringslagstiftningen och bestämning av de områden, där 
renskötselrätt ansågs föreligga. Vid dessa tillfällen intervjuades 80 samer i 
Västerbottens, 75 st. i Norrbottens och 55 st. i Jämtlands län.  
     Intervjuundersökningar är en välkänd och ofta tillämpad vetenskaplig 
metod med både brister och förtjänster, som man bör vara medveten om, när 
man tillämpar den. Fallgroparna är många. Välkänt är, att intervjupersonerna 
brukar anpassa svaren, så att de hoppas få största möjliga nytta vid tillämp-
ning av svaren, om de känner sig direkt berörda av resultaten. Både intervju-
ade och intervjuare är viktiga i sammanhanget. 
      Två av de tre intervjuarna blev sedan lappfogdar och fick stort inflytande 
vid utformningen av den svenska rennäringspolitiken (se nedan). Intervjuer-
na har senare granskats av utredare, juridiska ombud, domare och i någon 
mån av forskare. 
    En utredare styrs av direktiv, som bygger på en målsättning och möjligen 
en ideologi. Slutresultatet blir kanske ett politiskt beslut. Ett juridiskt ombud 
för sina klienters talan och kan inte förväntas säga sanningen, hela sanningen 
och endast sanningen. En domare och en forskare borde ha ett gemensamt 
intresse i att så långt det är möjligt närma sig något slags objektiv sanning i 
den mån det är möjligt att tala om objektiv sanning, men metodiken är natur-
ligtvis olika. En domare bygger sin dom på vittnesmål och inför domstolen 
redovisade handlingar. Domen blir därför beroende av vittnen och juridiska 
ombud. Brister i underlagsmaterialet får därför betydelse för domens utform-
ning. Men en domare har också en självständig roll. Han kan tolka materia-
let, och genom den fria bevisvärderingen kan tolkningen gå långt och kan t. 
ex. göras till samernas förmån (sid. 27). Men han skall döma efter lagen och 
domaren skall grant veta lagen i enlighet med domarreglerna. Denna enkla 
grundsats bekräftades av justitiekanslern vid en intervju i Sveriges radio 
vintern 2008. Därför förefaller det märkligt, att en domstol kan ”skapa rätt” 
och döma efter denna skapade rätt. Vid en domstol kan felaktiga domar bli 
vägledande, därför att felet inte bedömts vara uppenbart och kan då styra 
efterföljande domar. 
    En forskares skrifter bygger på eget arbete, även om det många gånger är 
fråga om sammanställning och granskning av andras arbeten. Men för en 
forskare finns inte ursäkten att ett fel inte är uppenbart felaktigt. I stället för 
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att godta ett tidigare fel försöker han avslöja det. Sökandet efter en objektiv 
sanning är ledstjärnan och målet. 
    I motsats till domare måste forskare ofta ägna sig åt omfattande arkivstu-
dier, och detta brukar vara oundvikligt, då det gäller markfrågorna i norra 
Sverige. Om sedan forskarens arbete publiceras vid en universitetsinstitution, 
har det vanligen godkänts av andra forskare, innan det publiceras. Däremot 
granskas inte en dom av andra domare, innan den offentliggörs. I Sverige har 
vi dessutom den märkliga principen om att ett fel måste vara ett uppenbart 
fel innan det räknas som fel. Kan en dom över huvud taget bli uppenbart 
felaktig? Vi måste ju rimligen utgå ifrån att domare inte avsiktligt fäller fel-
aktiga domar.  
    I stort tycktes enighet råda vid hovrätten om hur intervjuerna genomför-
des. Det är tolkningen av resultatet som varierar. Historikern Lennart Lund-
mark är - fastän han är forskare - den som mest okritiskt godtar samernas 
uppgifter. (Lundmark är fristående forskare och inte kopplad till någon uni-
versitetsinstitution.) Naturligtvis godtar också samebyarnas juridiska ombud 
dessa uppgifter, medan markägarnas juridiska ombud framfört vissa tvivel. 
Däremot är det ytterst överraskande, när hovrätten förklarar, att det inte finns 
anledning att betvivla samernas uppgifter vid intervjuerna (sid. 44, 82 och 
83). Det visar närmast bristande kunskaper om den metodik som tillämpades 
vid intervjuerna och de vetenskapliga problem som är kopplade till denna 
metod. Därför finns det anledning att närmare granska intervjuarnas tillämp-
ning av metoden. 
    Landshövding von Sydow fick i uppdrag att utreda samernas situation i 
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Till att genomföra den begär-
da utredningen utsågs tre personer, som på grund av sin ålder i olika sam-
manhang kallades ”ynglingarna”: fil. kand. Österberg (34 år), fil. kand. Jons-
son och fil. lic. Bergström (24 år). Uppgifter om titlarna varierar, men alla tre 
var akademiker. Österberg och Bergström var biologer. De blev senare lapp-
fogdar i respektive Norrbotten och Västerbotten. Bergström blev välkänd och 
ofta anlitad expert i samefrågor. Deras kunskaper i intervjuteknik är inte 
kända, men deras tillämpning av metoden talar sitt tydliga språk.  
    Av reseberättelser framgår det, att ”ynglingarna” under november och 
december månader 1912 reste omkring i Västerbottens läns lappmarker för 
att inhämta upplysningar om lapparna och deras renar. Det är oklart om de 
kontaktade även bofasta för ytterligare information, men då de endast reste 
omkring i lappmarkerna, kan inte några markägare i landskapet Västerbotten 
ha kontaktats.  
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    Av von Sydow fick intervjuarna ett antal skriftliga frågor, som skulle an-
vändas vid intervjuerna. Vid omfattande intervjuundersökningar brukar frå-
gorna testas på personer som inte skall delta i den egentliga undersökningen. 
Det finns inga kända bevis på att detta skett. Var frågorna adekvata och kun-
de de missuppfattas?  
    I ”En sluten kedja” (bevismaterial) citerar Lundmark fyra av de frågor som 
användes vid intervjuerna. Samma frågor återfinns också i Samernas sedva-
nemarker  (SOU 2006:14, sid. 221-222). 
1. Redogör för flyttningsförhållandena föregående år. 
2. Är detta den vanliga flyttningsvägen? Om ej ange hur flyttningar brukar 
vara under goda och dåliga år.  
3. Har i forna tider flyttningarna i Eder by (andra bekanta byar) varit  
   väsentligt annorlunda än nu? (speciellt har man gått längre ner mot kusten)  
4. Var möter den största oviljan från de bofasta? Varpå beror skillnaderna?  
    I både domen och den statliga utredningen påstås dessa frågor vara de 
viktigaste för att bedöma, var renskötselrätt förelåg. Men frågorna 3 och 4 
måste betecknas som ledande, speciellt ”gått längre ner mot kusten”, särskilt 
som von Sydow hade varnat för ”att lapparna är misstänksamma och att det 
därför är viktigt att klargöra för dem, att det är för deras eget bästa som un-
dersökningarna genomförs”. Samerna fick veta, varför undersökningen gjor-
des, och frågans formulering var ju närmast en uppmaning att överdriva flytt-
ningarnas längd, så att betesområdet skulle bli så stort som möjligt. Den fjär-
de frågans formulering förutsätter att en ovilja förelåg hos den bofasta be-
folkningen.  
    Enligt von Sydow hade undersökningarna i ”huvudsak” genomförts efter 
det av honom fastställda formuläret. Men hur stora avvikelser som rymdes 
inom ”i huvudsak” och vilka dessa avvikelser var vet vi ingenting om. Det 
borde ha gjorts ytterligare dokumentation om hur intervjuerna genomfördes 
och hur mycket av materialet som redovisats. Tyvärr fanns inte dagens möj-
ligheter att spela in intervjuerna. Men problemen med intervjuerna är fortfa-
rande desamma, t. ex. i vilken utsträckning har intervjuarna respektive inter-
vjuade styrt utfrågningen och svaren? Var har informanterna hämtat sin in-
formation, och hur tillförlitlig är den? Är det fakta eller vandringshistorier? 
    Vid intervjuerna fanns det endast samer närvarande, och intervjuarna kon-
trollerade inte samernas uppgifter. Det borde ha funnits en kontrollgrupp av 
bofasta. Det gjordes inte heller några resor i kustlandet, d.v.s. landskapet 
Västerbotten. Detta är så allvarliga formella fel, att om det varit fråga om en 
vetenskaplig undersökning, hade resultaten knappast kunnat godtas för kust-
landet. Däremot har ingen ifrågasatt, att renskötsel bedrivits långvarigt och 
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kontinuerligt i Lappland. Det finns t.o.m. en karta från 1671 (Geddas karta) 
över lappskattelanden i Ume lappmark med utsatta gränser och namngivna 
innehavare. Det närmast Nordmaling belägna lappskattelandet var Mårdberg, 
vari Örträsk ingår. Men ju längre bort man kommer från lapplandsgränsen, 
desto svårare blir det att påvisa, att renskötselrätt på grund av urminnes hävd 
föreligger. Men vid 1912-1913 års intervjuer gjordes inga försök att kontrol-
lera samernas uppgifter. Det är därför överraskande, att en person, med fors-
karutbildning och som tillika har varit sakkunnigvittne vid nordmalingsrätte-
gången samt anlitats som expert i utredningen Samernas sedvanemarker okri-
tiskt godtar intervjuerna. 
    De intervjuade samernas svar redovisas ofullständigt i domstolshandling-
arna och i Samernas sedvanemarker. Egentligen är det endast markägarnas 
juridiska ombud som angett de flyttningsuppgifter som berör Nordmaling. 
a. Vilhelmina södra: varken föregående år eller normalt besöks Nordmaling. 
b. Vilhelmina norra: inga besök i Nordmaling. 
c: Vapsten: Örträsk och Bjurholm - ej Nordmaling. 
d. Umbyn: Flenår till Nordmaling. Inga uppgifter om besöksår och frekvens.  
e. Ran: vissa flenår till Nordmaling. 
f. Gran: Flenår. Enligt markägarnas juridiska ombud är det ostridigt att Jär-
näs besöktes år 1906.  
    Av tingsrättens dom i nordmalingsmålet framgår det på sidan 86, att enligt 
samebyarnas inlagor utnyttjade Umbyns, Rans, Grans och Malå lappby beten 
inom bl. a. Nordmaling under flenår. Men det anges inte, vilka områden som 
besöktes, årtal eller frekvens, och med utgångspunkt från detta avsnitt går det 
inte att avgöra. om renskötselrätt föreligger i Nordmaling. Materialet som 
lagts fram, visar endast, att Nordmaling påstås ha utnyttjats under extremår. 
Egentligen skulle dessa intervjuer kunna förbises, om det inte varit för att de 
i så hög grad påverkat den fortsatta rennäringspolitiken och 1910-talets kar-
tor till stor del bygger på dessa intervjuer, och åtminstone en av utredarna 
hade mycket stor betydelse för det fortsatta utredningsarbetet om samer och 
renskötsel (SOU 2006:14, sid. 219-221). Det är kanske symtomatiskt, att 
markägarnas ombud redovisar intervjuerna utförligare än samebyarnas. Men 
Lars Rumar (sakkunnigvittne, utredare) betecknar intervjuerna som ”den 
mest grundliga undersökning med samer som någonsin genomförts i Sverige 
(sid. 14 i Samernas sedvanemarker i arkivens spegel). Trots detta redovisar 
han inte svaren. Det gör inte heller samebyarnas juridiska ombud i Svars-
skrivelse i Mål T 155 06, sid. 58 och 92.  
    Enligt hovrättens dom 2007-09-19 hävdar markägarna, att det är tveksamt 
om uppgifterna som förekommer om Rans sameby är tillräckliga för att kon-
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statera, att det föreligger renskötselrätt i Nordmaling (sid. 13). Samebyarna 
uppgav, att av 80 intervjuade samer var det endast tolv som sagt att de flytta-
de ner till kusten (sid. 18). (Inga uppgifter finns om var de har varit, ej heller 
när de har varit där.) ”Det finns inte någon anledning för de samer som till-
frågades att lämna felaktiga uppgifter”. Den vetenskapliga tolkningen blir 
den motsatta. Hovrätten kommenterar inte 1912-1913 års intervjuer. Sam-
manfattningsvis kan sägas om dessa intervjuuppgifter, att de inte bygger på 
bevisad renskötsel utan endast på okontrollerad muntlig information. 
    Vid intervjuerna begicks många metodfel, vilket ur vetenskaplig synvinkel 
sänker intervjuernas bevisvärde. Däremot behöver inte urval och svarsfre-
kvens diskuteras, eftersom det var en totalundersökning och vid intervjun bör 
alla ha svarat. Tyvärr gavs vid domstolen ingen fullständig information om 
hur intervjuerna genomfördes, och finns det någonstans en vetenskapligt 
korrekt dokumentation, har den inte redovisats. Här föreligger en allvarlig 
brist, vilket gör det svårt att korrekt analysera svaren, då man inte vet om och 
i så fall hur intervjuade respektive intervjuare försökt styra intervjuerna. 
Frågorna kan man kontrollera, och de för nordmalingsdomarna adekvata 
frågorna finns redovisade i domstolsmaterialet. Men frågorna har inte kon-
trollerats vid någon förtest för att se, om de uppfattades på rätt sätt. I förväg 
underrättades samerna om avsikten med intervjuerna, och enligt all veten-
skaplig erfarenhet borde detta ha påverkat svaren. Redan i elementära kurser 
i intervjuteknik varnas för denna felkälla. Vissa frågor måste därför bedömas 
som ledande. Som ett typexempel på detta kan nämnas frågan ”Har i andra 
tider flyttningarna varit annorlunda - gått längre ner mot kusten”. Det allvar-
ligaste felet vid intervjuerna 1912-1913 var, att det inte fanns någon kon-
trollgrupp och att inga kända försök gjordes att kontrollera samernas svar. 
Intervjuarna gjorde inte några resor i landskapet Västerbotten - det s. k. kust-
landet. 
    Men även om man bortser ifrån att inga kontrollförsök gjordes och godtar 
de muntliga intervjusvaren, framgår det ändå inte, att renskötsel har bedrivits 
i Nordmaling så kontinuerligt och långvarigt, att renskötselrätt föreligger där. 
Motsvarande vetenskapliga utredning borde göras av samtliga förarbeten till 
renbetes/rennäringslagstiftningen. De undersökningar som gjorts av mig i 
denna rapport visar, att förarbetena inte visar på bevisad faktisk renskötsel, 
utan i bästa fall på inte noggrant kontrollerade uppgifter och i värsta fall på 
obevisade påståenden av någon minister (det ”torde kunna sägas, att rensköt-
selrätt föreligger i hela Västerbottens län”).    
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7. 1928 års renbeteslag 
 
Inte heller 1898 års renbeteslag ansågs tillgodose samernas behov, och täm-
ligen omgående inleddes ett reformarbete. Det resulterade i utredningar, 
utlåtanden, motioner och propositioner, vilka inte gav några omedelbara 
resultat, men de är betrakta som förarbeten till 1928 års renbeteslag. Främst 
hade samernas sociala situation diskuterats, speciellt bostadsfrågan. Offici-
ellt hade härskat den uppfattningen, att ”lapp skulle vara lapp” (Lundmark 
1998, sid. 97), vilket bl. a. resulterade i, att samerna inte skulle bo i normala 
svenska bostäder. Det ansågs också, att de icke renägande samernas situation 
behövde förbättras. Men de samer som hade lämnat renskötseln ansågs inte 
vara intressanta, om man bortser från fiskelapparna. De behandlades som 
assimilerade svenskar och fick inga samiska privilegier och förlorade sådana 
som de eventuellt hade haft. I efterhand har det visat sig, att 1928 års renbe-
teslag i praktiken skapade en uppdelning av samer i renägande samer med 
alla specifika samiska rättigheter och icke renägande samer utan dessa rättig-
heter. Den senare gruppen försöker nu återvinna åtminstone en del av dessa 
rättigheter, men beskrivningen av deras ansträngningar faller utanför ramen 
för detta arbete.  
    I anslutning till proposition 1928:43 med förslag till en ny renbeteslag 
redovisas två protokoll över sociala ärenden. Det ena är daterat före och det 
andra efter avgiven proposition. 
    Utdrag ur protokollet över socialärenden 20 januari 1928. I en motion i 
riksdagen 1908:163 hemställdes om en fullständig utredning av lappfrågan. 
Hänsyn hade inte tagits till samernas sedvanerätt, och vid avvittringen togs 
inte hänsyn till lapparnas berättigade krav. (1873 års avvittringsstadga gav 
små möjligheter att tillgodose samernas behov och krav. Den var främst an-
passad till nybyggeskolonisationen.)  
     
Riksdagen anslöt sig i huvudsak till motionen, och i en skrivelse till Kungl. 
Maj:t 1908:13 efterfrågades vilka åtgärder som ”borde vidtagas för att vid-
makthålla, värna och trygga den nomadiserande lappbefolkningens tillvaro 
och främja renskötselns utveckling och hjälpa övrig lappbefolkning ur dess 
trängda läge”. Ärendet anmäldes i statsrådet den 9 oktober 1908, varvid che-
fen för civildepartementet anförde, att samefrågan borde anförtros åt särskil-
da kommitterade. Förberedande utredningar skulle verkställas, vilka skulle 
utgöra underlag för en kommittés arbeten, och ett program upprättades för 
arbetet. Kungl. Maj:t förordnade den 1 november 1912, att ytterligare en 
utredning skulle verkställas. Kompletteringarna gjordes under ledning av 
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landshövding von Sydow. Utredningarna pågick under flera år, men de ledde 
inte fram till någon revision av lagstiftningen.   
     
Genom Kungl. kungörelse 5 juni 1909 blev det möjligt att genom avvitt-
ring reservera ytterligare områden för renskötseln, men då avvittringen var 
avslutad och fastställd nedanför odlingsgränsen, kunde den kungörelsen till-
lämpas endast ovanför odlingsgränsen. ”Vid avvittringsförfattningarnas till-
lämpning hade man underlåtit att taga tillbörlig hänsyn till lapparnas berätti-
gade krav”. Det var statens regelverk som hade skapat samernas problem.  
    Först efter 1908 blev det möjligt att reservera vissa begränsade områden 
för fjällrenskötseln. Dessa områden ligger ovanför odlingsgränsen, och det är 
staten som är markägare. Samerna har endast brukningsrätt. Det är alltså för 
Västerbottens län direkt vilseledande, då det i renbeteslagen står för lapparna 
reserverade områden, om man bortser från några begränsade områden ovan-
för odlingsgränsen och dessa avsattes efter det att 1886 och 1898 års renbe-
teslagar utfärdats. 
       
Proposition från den 23 mars 1917:69 
I denna proposition föreslogs det några lagändringar. Egentligen ansågs, att 
hela lagen från 1898 borde ändras, men på grund av överläggningar med 
Norge om renskötselrätten var det inte aktuellt att stifta en ny lag. Framför-
allt diskuterades samernas bostadsfråga. Bl. a. föreslogs ändring av § 1, 3 
momentet, d.v.s. ingen ändring av betesområdena. Det bedömdes vara risk 
för att detta moment skulle kunna feltolkas, så att samerna tog sig rätt att 
bosätta sig på kronans områden, men detta tilläts inte enligt lagen. Feltolk-
ningen kunde kanske bero på att landshövdingen i Västerbottens län tillät 
inrymningar i särskilda fjällområden. Detta innebar inte en rätt till bosätt-
ning, utan syftade till att göra en fördelning av renbetet mellan lapparna. 
Formuleringarna är något dunkla, men med inrymningarna borde avses de f. 
d. lappskattelanden, senare kallade renbetesland, varvid det ”farliga” ordet 
skatte bortföll (skatte kunde tyda på äganderätt). Tveklöst innebar inrym-
ningarna en fördelning av betesrätten, vilket visar, att denna inte ursprungli-
gen varit kollektiv. Däremot var inte bosättningar på lappskattelanden för-
bjudna. På Geddas karta över Ume lappmark från 1671 nämns inte bara lapp-
skattelandets innehavare utan i många fall även boplatsen. Till stor del vann 
inte 1917 års proposition riksdagens bifall. 
    Efter att ha utgått ifrån 1917 års proposition sker här en återgång till den 
sammanfattning som finns i 1928 års proposition. Civildepartementets chef 
hade anmält behov av en allmän revision av lapplagstiftningen, och en kom-
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mitté tillsattes - den s.k. 1919 års lappkommitté (sid. 38), som avgav två be-
tänkanden den 31 maj 1923 (se SOU 1923:51). Kommitténs förslag anslöt 
sig i huvudsak till 1898 års renbeteslag (sid. 39). Innehållet i 1919 års lapp-
kommittés material redovisas i protokollet på några sidor, medan det på 
Riksarkivet finns 18 tjocka mappar, som innehåller kommitténs arbetsmate-
rial, dessa ger självklart en bättre återgivning än den korta sammanfattning-
en. Särskild uppmärksamhet hade av kommitténs ledamöter ägnats frågorna 
om de renskötande lapparnas bostadsförhållanden och deras ställning till 
jordbruket (sid. 39). Det var fråga om en kombination av renskötsel och 
jordbruksdrift i mindre skala och berörde inte förhållandet mellan renägare 
och jordbrukare.  
    Under 1900-talets två första årtionden diskuterades systemet med skötes-
renar, d.v.s. renar som ägdes av bofasta men vårdades av samer. Systemet var 
särskilt utbrett i Norrbotten i skogssamebyarna och ansågs av några vara till 
nytta för båda parter men betraktades av andra som ett hot mot samernas 
renskötsel. Det gav också de bofasta möjlighet att utnyttja kronans marker. 
Landshövdingen i Norrbottens län ville inte totalförbjuda bofasta att äga 
renar. Västerbottens och Jämtlands läns landshövdingar förklarade, att sy-
stemet med skötesrenar hade i det närmaste upphört.  
    För fattiga samer kunde det vara lämpligt att anvisa kronojord för bosätt-
ning, särskilt för orkeslösa samer som inte orkade följa med på flyttningarna. 
Med stöd av en kunglig kungörelse av den 5 juni 1909 blev det möjligt att 
avsätta områden till samer som helt eller delvis hade övergett renskötseln, de 
s.k. lapprutorna. Dessa låg i västra Lappland, och de bidrog inte till att utvid-
ga renskötselområdet. Lapprutorna innehades inte med äganderätt och drogs 
på 1950-talet in till staten. 
    Lappkommittén hade ingett ett lagförslag, som socialdepartementet bear-
betat. Den 30 maj 1924 beslöt Kungl. Maj:t, att lagrådets yttrande skulle 
inhämtas, men enligt lagrådets bedömning var ”förslaget icke ägnat att läg-
gas till grund för framställning till riksdagen” (sid. 41). Förslaget blev inte 
heller framlagt. Precis som 1884 hade juristerna en helt annan uppfattning än 
politiker och utredare, men denna gång följdes juristernas förslag, i motsats 
till på 1880-talet. Det är intressant att se, hur olika bedömning jurister och 
politiker ofta gör, och i detta sammanhang är det naturligt att fråga sig, vilka 
konsekvenser detta får för renägare och markägare liksom för förhållandet 
mellan brukningsrätt och äganderätt. 
    F.d. landshövding J. Widén tillkallades att såsom sakkunnig ”biträda med 
överarbetning av kommitténs berörda förslag” (sid. 41). Den sakkunnige 
sammanförde bestämmelserna för fjällrenskötsel och skogsrenskötsel till en 
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lag. Den sakkunnige ville ”legalisera den renskötsel, som utan stöd av lag för 
närvarande bedrives i vissa socknar nedanför lappmarksgränsen i Norrbot-
tens län (sid. 42), d.v.s. en del av det som tidigare kallades kustlandet. Enligt 
den sakkunnige fanns inte år 1928 lagligt stöd för renskötsel där.  
    Lappmarksgränsens definitiva läge bestämdes på 1750-talet med stöd av 
undersökningar och vittnesmål samt förlades till utkanterna av de områden, 
till vilka lapparna vid denna tid hade obestridd nyttjanderätt (sid. 47). Visser-
ligen fastställdes inte lappmarksgränsen förrän 1751, bl. a. för att man exakt 
skulle kunna avgöra var lappmarksprivilegierna för nybyggeskolonisation 
gällde, men de första privilegierna utfärdades redan 1673, och ett par år tidi-
gare hade landshövding Graan sänt ut en expedition, som bl. a. skulle försö-
ka bestämma läget för lapplandsgränsen. Vanligen brukar framhållas, att 
lappmarksgränsen i öster i stort följer lappskattelandens östgräns. Här talar 
departementschefen diffust om ”en obestridd nyttjanderätt”. Han bortser helt 
ifrån att det kunde vara fråga om äganderätt till lappskattelanden liksom att 
nyttjanderätten inte var obestridd överallt. Ett par år efter utfärdandet av 
lappmarksreglementet kom de första nybyggarna. Därefter hade inte samerna 
nyttjanderätt överallt i Lappland, och i andra lappländska områden fick de 
dela den med nybyggarna. Den första kolonisationen av Lappland skedde i 
de delar som ligger närmast Nordmaling. Obestridd nyttjanderätt har ibland 
tolkats som om hela Lappland skulle vara reserverat för samerna. Även om 
denna fråga inte har prövats juridiskt, förefaller det vara svårt att finna stöd 
för en sådan uppfattning.  
    ”Ehuru varken avvittringsstadgan eller annat då gällande lagbud innehöll 
bestämmelser därom, ansågos lapparna på grund av sedvanerätt äga utsträcka 
sina flyttningar vintertid ned inom det norrländska kustlandet” (sid. 48). På-
ståendet utgör närmast en ren efterhandskonstruktion, och avgränsningen är 
oklar. Skulle renskötselrätten på grund av sedvanerätt sträcka sig ner till 
Upplands nordgräns, och hur långt sträcker sig ”ned inom”? Varken i arkiv-
material eller vetenskaplig litteratur har jag mött detta resonemang.  
    ”Inom vissa socknar plägade de särskilda lapparna förskaffa sig av läns-
styrelsen meddelad inrymning innebärande befogenhet för lappen att inom 
det till honom upplåtna området med andras uteslutande föra sina renar på 
bete”. Detta är den märkligaste beskrivning jag mött av lappskattelanden. 
Ursprungligen beviljade tingsrätten inrymningarna. Troligen var Lappland 
helt indelat i lappskatteland. Det är dock svårt att rekonstruera alla gränser. 
Men av kartan från 1671 framgår det, att åtminstone Ume lappmark var upp-
delad i lappskatteland med gränser utritade och innehavarna namngivna. 
Uppgiften att inrymningarna var individuella och att andra lappar kunde 
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avvisas visar ju, att renskötselrätten ursprungligen var individuell, och klart 
juridiskt blev den kollektiv först genom 1993 års rennäringslag.  
    ”Vad angår Västerbottens och Norrbottens län torde kunna sägas, att sed-
vanerätten omfattar länen i deras helhet” (sid. 69) enligt lappkommittén, men 
det finns inget lagligt stöd för påståendet, som dessutom framställs med den 
osäkra formuleringen ”torde kunna sägas”. I propositionen står också, att 
”gränserna för sedvanerättens omfattning hava av kommittén endast kunnat 
approximativt bestämmas” (sid. 69). Lappkommittén citeras ytterligare: 
”Kommittén har av praktiska skäl icke ansett sig böra i förslaget angiva någ-
ra gränser för sedvaneområdet, utan har härutinnan i sak bibehållit stadgan-
dena i 1898 års renbeteslag”. Trots lappkommitténs reservationer och ut-
trycket ”torde kunna sägas” har lappkommitténs uttalande av såväl tingsrät-
ten som Hovrätten för Övre Norrland tolkats som bevis på att renskötselrätt 
föreligger i hela Västerbottens län och därmed även i Nordmaling. 
    Kammarkollegium, länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämt-
lands, Västernorrlands och Kopparbergs län hade inte haft någon erinran mot 
den approximativt beräknade geografiska omfattningen av sedvanerätten 
(sid. 70). Men faktum kvarstår, att sedvanerätten enligt lag skall bevisas, och 
detta borde ha haft större betydelse än en approximativt beräknad inte ens 
beslutad och fastställd gräns.  
    Departementschefen förklarade, att de ingående utredningar, som verk-
ställts såväl av kommittén som tidigare ”i syfte att utröna, huru långt nedåt 
Bottniska viken lapparna sedan äldre tid plägade utsträcka sina flyttningar, 
hava givit vid handen, att det praktiskt taget inte låter sig göra, att härutinnan 
bestämma en yttersta gräns annat än å sådana håll möjligen, såsom t. ex. i 
Norrbottens läns sydliga del samt i Västerbottens och Västernorrlands län, 
där naturlig gräns möter i Bottniska viken ” (sid. 71). Men Nordmaling och 
hela Västernorrlands län ligger vid Bottenhavet, som norrut övergår i Kvar-
ken. Vilket stöd hade departementschefen för sitt påstående? Brister i före-
gående utredningsmaterial har här tidigare redovisats, och utan direkta bevis 
på att sedvanerätt föreligger och trots försiktiga uttalanden i tidigare utred-
ningar, har trots allt en yttre gräns för renskötselområdet godtagits, utan att 
den beslutats och fastställts. Men då måste gränsen betecknas som en politisk 
icke fastställd gräns och inte en juridisk, och då saknar den lagligt stöd och 
värde. För att bevisa, att renskötselrätt föreligger i ett visst område återstår 
då endast att bevisa, att urminnes hävd föreligger just där.  
    Utdrag ur protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 8 februari 1928. 
Fyra justitieråd och ett lagråd var närvarande. Lagrådets förslag till ändringar 
av det tillgängliga lagförslaget var mest av redaktionell karaktär och utgjorde 
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inget hinder för att förslaget lades till grund för en proposition. Några änd-
ringsförslag av det geografiska området för renskötsel framfördes inte.  
 
Proposition 1928:43. Förslag till Lag om de svenska lapparnas rätt till 
renbete i Sverige.  
(Här behandlas endast de delar som berör sedvanerätten, d.v.s. renskötselrät-
tens geografiska område.)  
    2 §. ”Lapp som bedriver fjällrenskötsel (fjällapp), är berättigad att under 
varje tid av året uppehålla sig och sina renar dels inom Norrbottens och Väs-
terbottens läns lappmarker å trakterna ovan odlingsgränsen dels ock inom 
Jämtlands län å renbetesfjällen, varmed i denna lag förstås såväl de vid av-
vittringen för lapparna avsatta renbetesfjällen, som ock de till utvidgning av 
dessa fjäll sedermera upplåtna områdena. Fjällapp må ock uppehålla sig med 
sina renar å trakterna nedanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbot-
tens lappmarker och renbetesfjällen i Jämtlands län, som lappen efter gam-
mal sedvana besökt med sina renar, dock endast under oktober - april måna-
der.” 
    Varför skall till trakt räknat ett mer eller mindre stort, icke avgränsat om-
råde utanför de marker, där renskötsel bevisligen bedrivits? Det står ju ”mar-
ker... som lapparna efter gammal sedvana besökt”.  
    7 §. För indelning i lappbyar skulle de lappar, vars rätt berördes, höras. 
Varför skulle inte även markägarna höras, eftersom de brukade samma 
markområden som samerna?  
    De trakter, där renskötsel fick bedrivas året runt, skulle fördelas mellan 
lappbyarna på det sättet, att gränserna fastställdes för de områden inom vilka 
betesrätten fick utövas av de särskilda lappbyarna. Landshövdingen skulle 
verkställa den indelningen liksom göra de ändringar som omständigheterna 
påkallade. Om det var möjligt och lämpligt skulle bestämda gränser faststäl-
las för betesområdena inom de trakter, där lapparna fick uppehålla sig endast 
en del av året. För två eller flera lappbyar kunde ett gemensamt betesområde 
fastställas. Den historiska kopplingen till forna lappbyar har därmed defini-
tivt brutits.  
    10 §. Lapp må inte utan tillstånd av landshövdingen uppehålla sig med 
sina renar å främmande lappbys till gränserna bestämda betesområde. Egent-
ligen är detta en inskränkning i den kollektiva betesrätten, men det saknar 
betydelse då det inte finns några fastställda betesgränser.  
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Utdrag ur protokollet över socialärenden. 30 maj 1924  
”Lapparna liksom alla naturfolk hade sett sig tillbakaträngda och kringskurna 
av civilisationen och odlingen” (sid. 2). ”Långt inne i de egentliga renbetes-
områdena hade de bofasta dessutom insynat en mängd spridda myrar och 
andra slåtterlägenheter. Den övriga delen av lappbefolkningen vore både 
egendomslös och hemlös” (sid. 3). Här bortses i propositionen från, att fler-
talet nybyggare ovanför odlingsgränsen var samer, som insynat sina lapp-
skatteland till nybyggen.  
    I propositionen blir slutsatsen, att ”dels söka vidmakthålla, värna och tryg-
ga de nomadiserande lapparnas existens och dels att bringa hjälp och und-
sättning åt de icke renägande lapparna och åt dem som ej uteslutande kunde 
leva av renskötseln”.  
    Staten har konsekvent negligerat de markägande samerna, som har full-
ständigt osynliggjorts. När sedan lapparna skulle kompenseras för lidna oför-
rätter fick markägarna betala priset genom ett ökat intrång på deras marker - 
det må vara markägande samer ovan odlingsgränsen eller hemmansägare i 
den övriga delen av ett diffust avgränsat renskötselområde. ”Då dessa ny-
byggarlappar saknat varje understöd från statens sida och dessutom ägt ringa 
eller inga vare sig medel eller kunskaper är det ju naturligt att deras jordbruk 
blivit primitiva” (sid. 3). ”Nybyggarlappar” och andra nybyggare har haft 
samma statliga stöd men även samma rättigheter och skyldigheter. På detta 
område kan man inte tala om diskriminering. Men de samer som i proposi-
tionen kallas nybyggarlappar har inte varit nybyggare med insynade nybyg-
gen.  
    Men utdraget ur protokollet visar den allmänna svenska uppfattningen om 
samerna och förklarar också utformningen av de lagar som har reglerat ren-
skötseln. Samerna var en svag folkgrupp som måste skyddas av samhället - 
en fortsatt nedvärdering av hela samebefolkningen. 
    Resultatet av utredningar och sammanträden redovisas i propositionen, 
men framställningen underlättar inte en bedömning av renskötselområdets 
lagliga avgränsning. Men lappkommitténs uttalande citeras, att hela Väster-
bottens län torde kunna sägas ingå, men några nya bevis redovisas inte. Re-
missinstanserna tycks i stort ha godtagit lagförslaget.  
    Överraskande är uttalandet av departementschefen: ”Inom de områden, där 
lapparna äga uppehålla sig med sina renar, gäller att all mark, vare sig den 
tillhör det allmänna eller enskild man och vare sig densamma är odlad eller 
icke, är belastad med den till förmån för de renskötande lapparna stadgade 
skyldigheten att tåla renbetning och rentramp, och att således i legalt hänse-
ende ingen skillnad förekommer mellan olika slags mark” (sid. 30). Rensköt-
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selrätt har inte ansetts föreligga på inägor, även om det inte finns något ut-
tryckligt förbud i renbeteslagarna (inte heller någon tillåtelse). Rätten skulle 
då gälla året runt ovan odlingsgränsen, och när åkrarna betades, skulle det 
vara svårt att avgöra, var gränsen för tillåtet bete och tramp gick, och det 
skulle vara svårt för markägarna inom hela renskötselområdet att få någon 
ersättning för uppkomna skador. På grund av departementschefens katego-
riska uttalande måste hans trovärdighet och kunskap på området ifrågasättas, 
även då det gäller renskötselområdets avgränsning. Men hans bedömning - 
hela Västerbottens län torde kunna sägas vara renskötselområde - påverkade 
utgången av nordmalingsmålet.       
     
1928 års renbeteslag  
Trots all kritik som riktades mot 1898 års renbeteslag, alla utredningar som 
gjordes samt alla propositioner och motioner som skrevs är innehållet i 1928 
års renbeteslag inte så avvikande från 1898 års renbeteslag som i sin tur byg-
ger på 1886 års renbeteslag. Detta gäller inte bara frågan om var och på vilka 
grunder som renskötsel fick bedrivas utan även i vilken utsträckning som 
lappbymedlemmar fick utnyttja mark och vatten, där renskötsel var tillåten.  
    I § 1 i 1898 års lag och § 2 1928 års lag anges, att renskötselrätt förelåg 
året runt ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i Jämtland samt under 
tiden oktober - april nedanför odlingsgränsen och utanför renbetesfjällen på 
de områden som vid avvittringen förklarats utgöra renbetesland eller utanför 
Lappland på de trakter som lapparna efter gammal sedvana besökt (1928) 
”eller av ålder varit såsom sådant land använt” (1898). Egentligen är det bara 
paragrafnumret och vissa formuleringar som skiljer. I båda lagarna anges en 
tydlig gräns för de områden, där renskötsel får bedrivas året runt: ovan od-
lingsgränsen och på renbetesfjällen. Tyvärr görs det inte samma klara gräns-
dragning för renskötselrätten på vinterbetesområdena. Dessvärre är skillna-
derna vanligen stora mellan lagtexterna och förarbetena. I lagtexterna anges 
ålder eller gammal sedvana ge renskötselrätt; begrepp som senare ersatts 
med urminnes hävd, som inte heller definieras. Ingen tid eller frekvens anges 
för vad som krävs för att urminnes hävd skall uppkomma eller upphävas. 
Men med detta begrepp följer nya problem, eftersom jordabalken skall till-
lämpas, och den är anpassad efter behoven i bondelandskapet, såsom krav på 
odling och individuell rätt, och den gäller inte för skogsmark. Dessa regler 
går möjligen att anpassa till renskötseln, men då återstår i alla fall ett svårlöst 
problem: den som åberopar urminnes hävd har bevisbördan vid en tvist.  
    I förarbetena anges även geografiska områden, t. ex. Västerbottens län, 
även om en brasklapp smygs in: den försiktiga formuleringen ”torde kunna 
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sägas”. Här föreligger alltså två skilda principer, som kan kollidera med var-
andra: en gräns eller urminnes hävd ger renskötselrätt. Hovrätten för Övre 
Norrland tycks på ett olyckligt sätt försökt tillämpa båda principerna samti-
digt. Den påstår sig ha utgått från principen om urminnes hävd, varvid bevis-
bördan helt faller på samebyarna. Men bevisen på en faktiskt bedriven ren-
skötsel i Nordmaling uppfyller knappast kraven för urminnes hävd. Bedöm-
ningen måste därför bli, att hovrätten egentligen har tillämpat förarbetena, 
där det klart anges ett geografiskt område, och hovrätten förefaller ha bort-
sett ifrån den försiktiga formuleringen ”torde kunna sägas” eller departe-
mentschefens konstaterande, att något beslut inte förelåg. För att förarbete-
nas gränsbestämningar skulle gälla, hade krävts ett beslut av riksdagen, och 
då hade vi fått en visserligen politiskt bestämd men dock laglig gräns för 
renskötselområdet, och de höga rättegångskostnaderna för antingen samebyn 
eller markägarna hade kunnat undvikas, eftersom det redan var avgjort, var 
renskötselrätt förelåg, och vi hade inte behövt få en politisk dom. Fortfarande 
finns inget lagligt politiskt beslut, som anger yttergränserna för renskötsel-
området. Men genom att ”skapa rätt” har Hovrätten för Övre Norrland ersatt 
den politiska makten och gett oss en politisk dom.  
    I handläggningen av nordmalingsmålet förefaller det som om urminnes 
hävd spelat en underordnad roll, eller också har nya typer av bevis accepte-
rats.  
    Nordmalingsdomen visar, att det fortfarande är lika svårt som tidigare att 
avgöra, om renskötselrätt föreligger i renskötselområdets perifera delar. Hov-
rättens skapade rätt utgör ett hot mot de privata markägarnas rättssäkerhet, 
och Alvås utredning ”Samernas sedvanemarker” förstärker detta hot (SOU 
2006:14, sid. 30). Enligt hans bedömning skall hans utredning leda till att 
framtida processer mellan samebyarna och de privata markägarna blir i stort 
onödiga. Med kostnadsskäl skall de privata markägarna skrämmas till tyst-
nad. I Alvås utredning finns kartor som visar var renskötselrätt anses förelig-
ga. Även om det i utredningen förklaras, att ”våra uttalanden kommer att 
sakna formell rättskraft” (SOU 2006:14, bl. a. sid. 30), kommer de att i prak-
tiken få reell betydelse, även om det är självklart, att en utredning inte kan få 
”formell rättskraft”. Utredningen har också åberopats i nordmalingsmålet. 
Om renskötselområdets yttre gräns fastställdes med ett politiskt beslut, skulle 
det stå klart för alla, vad som faktiskt gällde, även om inte alla skulle upp-
skatta beslutet, och domstolar skulle inte behöva ”skapa rätt” - en rätt som 
dessutom skulle kunna skapas olika vid olika domstolar. 
    §§ 45-54 reglerar samernas rätt att utnyttja skogen. Motsvarande regler 
finns i §§ 3 och 4 i 1898 års lag. Reglerna i 1928 års lag är mera detaljerade 
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än i 1898 års lag, men innehållet är likartat. En principiell skillnad finns 
dock i § 47 ”För virke som tages å kronomark under kronans omedelbara 
disposition eller å område som vid avvittring blivit utlagt till allmännings-
skog, erlägges inte betalning”. Dessa allmänningar fanns inte 1898. Det före-
faller märkligt, att samerna får ta skog gratis på allmänningarna. Dessa ägs 
av delägarna och utgör en del av deras hemman, vars areal hade minskats 
med andelen i allmänningen. Därför borde samma regler gälla för socken-
allmänningarna som för hemmanen.  
    § 50 ger samerna rätt att fälla lavbevuxna träd för renarnas behov efter en 
anmälan till skogstjänsteman eller jordägare. Denna rätt fanns inte inskriven 
i 1898 års lag. Numera har samernas rättigheter på detta område blivit större. 
År 2008 har markägare i de fjällnära skogarna t.o.m. fått avverkningsförbud 
efter krav från samebyarna, men förbudet upphävdes senare. 
    § 55 ”Fjällapp och skogslapp äro berättigade att å utmark jaga och fiska 
icke allenast å områden, där sådana lappar jämlikt 2 eller 3 §§ äga vistas 
under varje tid av året, utan även å andra områden inom lappmarkerna under 
tid de äga att uppehålla sig med sina renar; vare dock underkastade de in-
skränkningar i fråga om utnyttjande av jakt och fiske, som eljest gälla”. (Det 
tycks ha rått en allmän uppfattning, att samerna skulle sakna både jakt- och 
fiskerätt nedanför odlingsgränsen, och det förefaller som om samerna inte 
utnyttjat denna rätt.) Efter ett tillägg den 19 juni 1917 fanns motsvarande 
regler i § 30 i 1898 års lag. 
    I § 55 sker det en geografisk begränsning av samernas jakt- och fiskerätt 
till enbart lappmarkerna, men varför får de inte utnyttja dessa rättigheter i 
hela renskötselområdet? Samtidigt kan det konstateras, att lagen skapar en 
tydlig diskriminering av de privata markägarna i lappmarkerna i jämförelse 
med markägarna i landskapen Västerbotten och Norrbotten, eftersom de 
måste tåla ett större intrång.  
    Paragrafen anger också på vilket slags marker jakt- och fiskerätt föreligger 
- utmark. Tyvärr definieras inte begreppet utmark. Men det är uppenbart, att 
jakt- och fiskerätt inte föreligger på inägor, fastän det i propositionen påstås, 
att renskötsel får bedrivas även på inägor. 
  ”Med lapp avses i denna lag en var, som enligt vad nu är sagt äger rätt till 
renskötsel” (§ 1). Rätten att vara lapp är alltså kopplad till renen. Men då blir 
den intressanta frågan: ”Vem har rätt att bedriva renskötsel”? Svaret ges i 
samma paragraf. ”den som är av lapsk härkomst, så framt hans fader eller 
moder eller någon av dessas föräldrar såsom stadigvarande yrke drivit ren-
skötsel eller biträtt däri eller ock Konungens befallningshavande medgiver 
honom rätt därtill”.  
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    I 2 momentet i samma paragraf anges, vilka befogenheter renskötselrätten 
ger förutom betesrätt: jakt- och fiskerätt samt rätt att för husbehov utnyttja 
skogen. Med denna paragraf har många samer utestängts från att bedriva 
renskötsel, ja, t.o.m. fråntagits rätten att kalla sig lapp. Dessa samer har ock-
så förlorat alla möjligheter att utnyttja de specifika rättigheter som medföljer 
renskötselrätten, t. ex. jakt- och fiskerätt. Som Lennart Lundmark konstate-
rar: ”I ett slag hade kronan kluvit det samiska samhället. De icke renskötande 
var inte längre samer” (Lundmark 1998, sid. 113). I stort kvarstår denna 
skillnad. Visserligen kan den som uppfyller vissa krav få registrera sig för 
rösträtt till sametinget (språket har blivit en viktig faktor, fastän staten tidiga-
re försökt utrota de olika samespråken), men denna grupp är fortfarande ute-
stängd från alla specifika samiska rättigheter, och i sitt agerande tycks myn-
digheterna utgå ifrån att det är endast samebyarnas medlemmar som är sa-
mer. 
   Egentligen är det samerna som fått status av ursprungsbefolkning, och re-
dan tidigare hade samerna fått monopol på rennäringen, och näringsmonopol 
av den typen är ytterst sällsynta. Officiellt har samerna fått dessa rättigheter, 
men på grund av rennäringslagstiftningen är det i praktiken bara en liten 
grupp samer (trots bristfällig statistik kan nog siffran mindre än 10 % anges) 
som berörs. Detta innebär, att den stora gruppen samer diskrimineras. Det är 
alltså inte bara frågan om rätten till land och vatten som gjort det svårt för 
Sverige att ratificera ILO:s konvention nr 169 om ursprungsbefolkningars 
rätt.  
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8. 1971 års rennäringslag 
 
Renbetesmarkerna. Betänkande utgivet av rennäringssakkunniga. SOU 
1966:12  
I utredningsuppdraget ingick det att genomföra ”en fullständig inventering av 
de marker, som kan utnyttjas för renskötsel....Om det visar sig erforderligt 
för att renskötsel skall kunna bedrivas i den omfattning, som förutsatts i fö-
renämnda lag den 18 juli 1928, bör vidare undersökas, huruvida ytterligare 
kronomark kan ställas till förfogande för renskötseln och om det är möjligt 
att mot ersättning i penningar erhålla exempelvis servitutsrätt till renskötsel å 
sådana kronan icke tillhörande marker, där rennäringen för närvarande icke 
må utövas” (sid. 9).  
    Det förefaller vara en rimlig tolkning av uppdraget, att utredningen visar 
maximal utbredning av det område, där renskötselrätt ansågs föreligga. 
Eventuell utvidgning av renskötselområdet på privat mark skulle kunna ske 
genom servitutsbildning på privat mark mot ersättning. Men blir det servitut, 
måste ju området vara exakt bestämt. Detta krävs också för att man skall 
kunna veta, vem som ersättningen skall betalas till. Det kan inte bli en gene-
rell rätt i likhet med urminnes hävd. Begreppet servitutsliknande förekommer 
i olika sammanhang - domar och utredningar - men någon ersättning har inte 
utgått till markägare.  
    Utredarna genomförde intervjuer endast med aktiva renskötare, vilket 
utgjorde grundmaterialet rörande bl.a. renbetesmarkernas utbredning och 
dessas utnyttjande i gången tid (sid. 10). Av historiken framgår inte var exakt 
renskötselrätt skulle föreligga. ”En väsentlig del av utredningens arbete har 
omfattat registrering av renbetesmarkernas areal och betestillgångarnas ut-
nyttjande” (sid. 20). Uppgifterna hade insamlats vid direkta intervjuer med 
renägare. Material inhämtades också från Sveriges officiella statistik, Atlas 
över Sverige och biologisk litteratur. Vid bedömningen utgår utredarna från 
medelvärden från tiden 1945-1960, vilken bedöms vara en relativt stabil 
period och ansågs motsvara betesområdena under en längre tid (sid. 20).  
    Samebyarnas områden är i byordningarna markerade endast för området 
ovan odlingsgränsen.  
    Betesområden uppges för bl. a. Umbyn (till Vindeln), Vapsten (till Ör-
träsk), Vilhelmina norra (Fredrika och Vojmåkroken kring Torrsjön), Vil-
helmina södra (söder om Åsele på båda sidor om Ångermanälven och Ru-
skån mot Betarsjön, Myckelgensjön och Rossön (sid. 32-33). För att kunna 
beräkna arealen, borde utredarna ha vetat, på vilka områden renskötselrätt 
förelåg.  
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    Beträffande indelningen i lappbyar anges, att det finns fastställda gränser 
ovan odlingsgränsen. För Norrbottens län nedanför odlingsgränsen hänvisas 
det till gammal sedvana utan att några gränser anges, och för Västerbottens 
län är gränserna för vinterbetesområdena endast summariskt angivna (sid. 
138). Fastställda gränser för vinterbetesområdena saknas med något enstaka 
undantag (sid. 155).  
    Enligt utredarna är det nödvändigt att klargöra, om det finns ett verkligt 
behov av att utnyttja det för renbetning redan använda området. Såväl inköp 
av mark som inlösen av betesrätt för renar var förenat med efter förhållande-
na höga kostnader och besvär (sid. 167-168). Enligt utredarna innebär den 
förväntade utvecklingen, att något framträdande behov av utvidgning av 
renbetesmarkerna inte kan anses föreligga eller framdeles uppstå (Sid. 179).  
    Utredarna hade inte insett, att utvecklingen skulle medföra lastbilstrans-
port av renar, omfattande överbetning i centrala delar av renskötselområdet, 
samt att det i praktiken blir markägarna som får stå för kostnaderna, därför 
att det påstås, att urminnes hävd föreligger på ett utvidgat renskötselområde.  
    Om inga kostnader för samer eller staten uppkommer, då renskötselområ-
det utvidgas, blir det lättare att bevisa, att någon form av lönsamhet blir följ-
den av ett utvidgat renskötselområde.  
    Samtliga under åren 1945-1960 utnyttjade renbetesmarker (sid. 193) har 
registrerats, och utbredningen har redovisats på en karta. 
    Sammanfattningsvis kan konstateras, att utredarna anser, att det varken är 
nödvändigt eller lämpligt att i större omfattning försöka utvidga det för ren-
skötsel disponibla området (sid. 195).     
 
Proposition 1971:51. Förslag till rennäringslag  
Enligt lagförslaget förblir samernas renskötselrätt densamma som i 1928 års 
renbeteslag (sid. 1). Beteckningen ändrades från renbeteslag till rennärings-
lag för att markera, att lagen reglerade mer än själva renbetet. I remissvaren 
förklarade samerna, att deras rättigheter egentligen var större än vad som 
framgick av lagförslaget. I stället för lappby skulle beteckningen bli sameby. 
Vid varje lantbruksnämnd i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län 
skulle det inrättas en rennäringsdelegation. Lantbruksstyrelsen skulle fortsät-
ta att vara central rennäringsmyndighet. 
    Paragraferna 1 och 2 reglerar vem som har renskötselrätt och paragraf 3 
när och var renskötsel får bedrivas. Som framgår av inledningen är dessa 
regler desamma som i 1928 års lag. Inte heller i detta lagförslag regleras på 
vilka typer av mark som renskötsel får bedrivas. Möjligen kan de paragrafer 
som reglerar renarnas skötsel och samernas skadeståndsskyldighet vara väg-
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ledande. ”Skälig hänsyn skall tas till andras intressen” (§ 65). ”Har ren orsa-
kat skada under tiden juni - augusti på åker, äng eller trädgård som är belä-
gen ovanför odlingsgränsen eller på renbetesfjällen eller under tiden maj - 
september på åker, äng eller trädgård som är belägen inom annat område, där 
renskötsel får bedrivas under hela året skall skadan ersättas (§ 90). Det blir 
svårt att undvika skador, om renskötsel bedrivs på inägor under sommaren. 
Skador på inägor skall betalas inom renskötselområdet, om de uppkommer 
under tid då renskötsel inte får bedrivas där. Skador uppstår tydligen inte 
under vinterbete, d.v.s. aldrig nedanför odlingsgränsen, om inte renar olagligt 
befinner sig där.  
    ”Sameby får för medlemmarnas gemensamma behov begagna byns hela 
betesområde för renbete” (§ 15). Detta kan kanske betraktas som en begrän-
sad kollektiv renbetesrätt.  
    I propositionen redovisas huvuddragen i gällande rätt, såsom den tolkades. 
Framförallt måste många frågetecken sättas i samband med den historiska 
redovisningen. Försök påstods ha gjorts att med olika föreskrifter reglera 
konflikterna, främst i samband med avvittringen. Men det enda påtagliga 
försöket i 1873 års avvittringsstadga var bestämmelserna om en odlings-
gräns. Avvittringen var främst ett försök att reglera markägandet, och detta 
berörde inte samerna. Först år 1909 infördes avvittringsregler som gynnade 
samerna, och då var avvittringen nedanför odlingsgränsen redan avslutad, 
och i 1824 års avvittringsstadga för Västernorrlands, Västerbottens och 
Norrbottens län nämns inte samerna. 
    ”För att skydda samernas och nybyggarnas ömsesidiga rättigheter skulle 
en gräns bestämmas”. Här åsyftas det som senare kom att kallas odlingsgrän-
sen. Reglerna finns i en kungörelse från 1867 och i 1873 års avvittringsstad-
ga. ”Med denna gräns åsyftades att trakterna ovanför gränsen skulle utgöra 
ett åt samerna förbehållet område”. Detta är till stor del en efterhandskon-
struktion, som åberopats i många sammanhang. I stadgan står endast, att 
därefter skulle inga nybyggesinsyningar tillåtas ovanför denna gräns, om inte 
särskilda skäl förelåg, t. ex. behov för samfärdseln. Redan då beslutet fatta-
des år 1867 fanns många lagligt anlagda nybyggen ovanför odlingsgränsen, 
och omkring 1920 legaliserades flera olagligt anlagda nybyggen som fick 
beteckningen frälsetorp utan mantal eller inhysingslägenheter. Staten tillät 
själv att fjällägenheter och många andra typer av lägenheter anlades ovanför 
odlingsgränsen, sedan dess exakta läge var fastställt och markerats 1891. 
Lappskattelandens jordnatur, ja, rent av deras existens tycks ha varit bort-
glömd. Historiken är i stort en upprepning av tidigare skriven historik utan 
bedriven källforskning. Det skulle behövas en ny, objektiv rättshistorisk ut-
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redning, baserad på fri forskning, som inte styrs av statliga direktiv. I direkti-
ven till de statliga utredningarna på 2000-talet har utredarna förbjudits att 
utreda äganderätten, och utan att genomföra sådana utredningar kommer inte 
markkonflikterna i de nordligaste länen kunna lösas. Det är inte bara samerna 
och de privata markägarna som berörs. Även staten är part i målet och bör 
därför inte få styra utredningarna. Det är det statliga regelverket som ytterst 
skapat problemen.  
    Proposition 1971:51 visar, att varken sakkunniga eller remissinstanserna 
har beaktat konsekvenserna för de privata markägarna. Fortfarande betrakta-
de man samerna som en hjälplös grupp som måste beskyddas. De skulle 
t.o.m. läras, hur renskötseln skulle bedrivas för att bli lönsam.  
    Men en viss inskränkning i renskötselrätten föreslogs också. Den skulle 
inte få bli alltför betungande för bönderna, och den fick inte förhindra gruv-
drift, uppdämningar och järnvägsanläggningar. Jordbruket är numera knap-
past det största hotet mot renskötseln i Lappland, utan det är andra verksam-
heter som storskogsbruk, turism och gruvhantering.    
    De sakkunniga måste rätta sig efter reglerna i gällande renbeteslag. Det 
innebär naturligtvis, att renskötselrätten förblir endast en brukningsrätt. Som 
vanligt i såväl utredningar som domstolarnas behandlig av ifrågavarande 
ärenden, har inte tiden före avvittringen beaktats. 
     Även frågan om ett skydd mot en markanvändning som kunde skada ren-
skötseln togs upp av de sakkunniga. Det framhölls, att renbeteslagen inte 
innehöll regler som generellt hindrade markägare från att använda marken på 
ett sådant sätt, att renägarna inte kunde utnyttja sin betesrätt (sid. 55). ”Att 
huvuddelen av renbetesmarkerna tillhörde kronan och att risken därför är 
ringa för sådana markdispositioner bör inte kunna åberopas”. I praktiken har 
det visat sig, att kronan och till den knutna bolag inte utgjort något föredöme 
vid skogsbruk, t. ex. i de fjällnära skogarna och inom Jokkmokks kommun.  
    Sakkunniga föreslog, att markanvändningen inte skulle få ändras till skada 
för renskötseln (sid. 55-56). En sådan regel kan naturligtvis inte införas. Så-
väl inom renskötseln som jordbruket och skogsbruket sker kontinuerligt en 
teknisk utveckling och en strukturrationalisering, vilket är nödvändigt för att 
kunna behålla någon form av lönsamhet inom dessa näringar. Men dessa 
förändringar medför naturligtvis ingen självklar rätt till att helt nya marker 
tas i anspråk för renskötsel, hur stort renens behov än är. 
    Enligt Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har samerna en större rätt till 
marken än vad som framgår av renbeteslagen (sid. 60). Medan Statens natur-
vårdsverk i stället ansåg, att då antalet samer minskade i ett område, kunde 
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nya typer av markanvändning tillåtas där. Behovet av renbete beror inte på 
antalet samer utan av antalet renar, som kontinuerligt har ökat över tiden. 
    Ytterst tveksamt är departementschefens påstående, att enligt förarbetena 
till renbeteslagen gäller renskötselrätten inom större delen av Norrland och 
inom vissa delar av Kopparbergs län (sid. 157). Än en gång har de tidigare 
förarbetena till renbetes/rennäringslagarna okritiskt godtagits. Bevisen för att 
urminnes hävd för renskötsel skulle föreligga i hela detta område är svaga 
och består mera av påståenden än verkliga bevis, och fastän de upprepas i 
den ena utredningen eller propositionen efter den andra, blir inte bevisen 
starkare.  
    Länsstyrelsen i Jämtlands län påminde också om ”att det vid tillkomsten 
av 1886 års renbeteslag, när uttrycket efter gammal sedvana infördes i lagen, 
inte klarlades vilka områden som avsågs ha använts för renskötsel på sådant 
sätt, att sedvana uppkommit. Det lär inte heller nu med säkerhet kunna utre-
das vilka markområden som utgör sådana sedvanerättsområden. Tvist härom 
kan endast avgöras av domstol”.  
 
Lagrådsprotokoll 22 februari 1971  
Lagförslaget bygger på samma förutsättningar som den gällande lagen. Ingen 
omprövning görs av frågan om den rättsliga grundvalen för samernas ren-
skötselrätt. Lagrådet påtalade också, att det var olyckligt, att själva grunden 
för föreslagen lagstiftning inte godtogs av den folkgrupp som berördes av 
lagförslaget (sid. 261). SSR hade hävdat, att samerna hade större rätt till 
renbetesmarkerna än vad som framgick av renbeteslagen. Rätten till marken 
var en av de mest kontroversiella frågorna - äganderätt eller ständig besitt-
ningsrätt? Lagrådet ansåg, att speciellt de frågor som skulle ge skydd för 
renskötselrätten borde ha utformats på ett annat sätt. ”I rådande läge och i 
avbidan på att föreliggande tvistefrågor prövas av domstol” accepterade lag-
rådet, att lagstiftningen byggdes på samma grund som dittills (sid. 161-162). 
Förmodligen syftade lagrådet på skattefjällsmålet, som avgjordes av Högsta 
domstolen 1981. Renskötselrätten blev då en ständig besittningsrätt och inte 
äganderätt. Men det måste då innebära, att samerna inte kunde berövas ren-
skötselrätten, som i detta avseende blev likställd med äganderätten. Det kon-
staterades också, att det inte fanns någon nedre gräns för var renskötsel kun-
de sedvanerättsligt bedrivas. Det påtalades dock, att sedvanerätten enligt 
proposition 1928:43 skulle gälla inom större delen av Norrland. Men propo-
sitionen bygger på tidigare lagstiftning, där inte heller någon yttre gräns för 
renskötsel anges. Därför står kravet kvar, att det måste bevisas, att sedvane-
rätt föreligger.  
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9. Om samerna och samisk kultur. Proposition 1992/93:32 
 
Av den inledande sammanfattningen framgår det, att propositionen bl. a. 
innehåller ett förslag att inrätta en särskild statlig myndighet - sametinget - 
och en definition av vem som är same i sametingslagens mening. Det före-
slås, att Sverige ”inte skall tillträda ILO:s konvention nr 169 om ursprungs-
folk”, liksom att de ”inledande bestämmelserna ändras så att det framgår, att 
renskötselrätten är en för den samiska befolkningen kollektiv rätt som bygger 
på urminnes hävd” (sid. 2). Även i denna proposition döljs, att renskötselrät-
ten tillhör endast en liten del av den samiska befolkningen. Enbart den kol-
lektiva renskötseln som vilar på urminnes hävd behandlas här. Även om detta 
förslag innehåller ny lagtext, innebär det egentligen bara en tillämpning av 
redan existerande praxis.  
    Än en gång konstaterades det, att syftet med odlingsgränsen var, att trak-
terna norr och väster därom skulle utgöra ett åt samerna förbehållet område, 
men kungörelsen från 1867 ger inte samerna någon ensamrätt till området, 
och i 1873 års avvittringsstadga är det främst anläggning av nybyggen som 
regleras, och någon ensamrätt för samerna antyds inte alls. Däremot är det ett 
riktigt konstaterande, att gränsen inte fick så stor betydelse. ”Samerna er-
känns dock i dag ha sina starkaste rättigheter ovanför gränsen” (sid. 28). De 
rättigheterna har garanterats långt efter det att beslutet om en kulturgräns 
fattades år 1867. Odlingsgränsen fastställdes sedan 1890 och stakades ut 
1891.  
    ”När bruttoarealen” (beräknad till 165000 kvadratkilometer) ”reduceras 
med vattenområden, högfjällsimpediment samt bebyggelse och odlad mark 
återstår en nettoareal på ca 137000 kvadratkilometer (sid. 84). Formulering-
en tyder på att renskötselrätt inte föreligger på bebyggd och odlad mark, även 
om det inte står direkt skrivet i lagtexten. Betesrätt på inägor skulle också 
leda till många konflikter mellan samer och markägare och svårbedömda 
skadeståndskrav.  
    När det beskrivs var renskötsel får bedrivas, är formuleringarna som van-
ligt diffusa, bortsett från året-runt-markerna. Som vanligt anges det inte nå-
gon yttre gräns för vinterbetesmarkerna, utan renskötselrätt förklaras förelig-
ga, där renskötsel av ålder bedrivits vissa tider av året. Hur har det då varit 
möjligt att beräkna arealen, såsom det görs i prop 1992/93:32? 
    ”Rennäringslagen bygger inte på någon utredning om samernas rättigheter 
utan utgår i huvudsak från det innehåll dessa rättigheter hade enligt 1928 års 
renbeteslag” (sid. 85). Det kunde lika gärna ha stått 1898 eller 1886 års la-
gar. Departementschefen förklarade vidare, att ”Samernas rättigheter när det 
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gäller att låta renar beta över stora områden liksom rätten att jaga och fiska 
grundas alltså inte på lagstiftning eller på upplåtelser i särskilda avtal. Där-
emot är renskötselrättens utövande reglerad och preciserad genom den vid 
varje tid gällande lagstiftningen”. (Men det innebär, att med stöd av en sär-
lagstiftning kan intrång göras i äganderätten utan kompensation för markäga-
ren, och det måste ifrågasättas, om äganderätten har ett verkligt skydd i vår 
lagstiftning.) ”I det avseendet påminner alltså renskötselrätten om äganderät-
ten som består även utan lagstiftning men vars innehåll och utövande regle-
ras genom bestämmelser i olika lagar” (sid. 90). Detta innebär, att om staten 
med ny lagstiftning gör intrång i renskötselrätten, har berörda samer rätt till 
kompensation. Men då borde även en markägare ha rätt till ersättning, om 
det görs intrång i äganderätten. Oklarheterna i rennäringslagstiftningen ska-
par problem, då renskötselrätt och äganderätt kolliderar som en följd av att 
de tillämpas på samma markområden. 
    I propositionen står det, att ”Jag föreslår också, att det i lagen skall anges, 
att renskötselrätten bygger på urminnes hävd” (sid. 90). Även om begreppet 
inte definieras, är det dock tydligare än äldre uttryck som ”av gammal vana”. 
Urminnes hävd kan kopplas till jordabalken, även om den är anpassad till 
jordbrukslandskapet. 
    ”Renskötselrätten är i sin egenskap av betesrätt enligt skattefjällsdomen 
uttömmande reglerad i rennäringslagen” (sid. 93). Men departementschefen 
glömmer, att Högsta domstolen stadgar, att domen endast avsåg skattefjällen, 
och förhållandena kunde vara annorlunda norrut, där frågan inte prövats. 
Enligt skattefjällsdomen kan renskötsel liksom odling ge urminnes hävd, och 
då uppstår frågan, om det blir äganderätt eller brukningsrätt. På detta område 
är inte skattefjällsdomen så entydig som det påstås i prop. 1992/93:32. Men 
tolkningen innebär, att ingen hänsyn behöver tas till lappskattelandens jord-
natur, som av staten länge påståtts vara krono. 
    Departementschefen redovisade bakgrunden till sin bedömning. Motstå-
ende intressen måste på ett nytt sätt ta hänsyn till renskötselns behov, men 
denna måste ta hänsyn till de naturgivna förutsättningarna för renbete och till 
andra markanvändningsintressen i området (sid. 180). Om ”motstående in-
tressen” skall ta större hänsyn till renskötselns behov, innebär det ett större 
intrång än tidigare i de privatägda fastigheterna, eftersom samernas rätt fanns 
tryggad redan i 1886 års renbeteslag. Den omfattande överbetningen på 
många områden i bl.a. Västerbottens läns inland måste innebära, att rensköt-
seln inte bedrivits efter de naturgivna förutsättningarna. Någon förklaring till 
vad det innebär, att hänsyn skall tas till andra markanvändningsintressen ges 
inte. När det hävdas, att förslaget inte kommer att försämra sysselsättnings-
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underlaget eller att markanvändningsintressena inte skall drabbas negativt i 
ekonomiskt hänseende (sid. 181), redovisas inga belägg för ett sådant påstå-
ende. Avsikten var ju, att stärka samernas ställning, och när två parter kon-
kurrerar om samma mark och den ena parten gynnas, är det troligt, att den 
andra parten drabbas negativt, främst de privata markägarna. Men det verkar 
dock som om gruvindustrins företrädare för närvarande har lättare att få sina 
intressen tillgodosedda även på rennäringens bekostnad än vad markägarna 
har.   
    ”Kolonisationen av Norrland inleddes under 1500-talet, då företrädesvis i 
inlandet” (sid. 199). Detta påstående är helt felaktigt. Då var kolonisationen 
många hundra år gammal. (Se t. ex. Ingvar Jonssons doktorsavhandling Jord-
skatt och kameral organisation i Norrland under äldre tid.) Det är också för-
enklat att påstå, att lapplandsgränsen avsågs skydda samernas tillgång å jakt 
och fiske (sid. 199). Ett viktigt skäl att bestämma gränsens exakta läge var att 
avgöra, var lappmarksprivilegierna från 1673, 1695 och 1749 skulle tilläm-
pas. Långt innan lapplandsgränsen fastställdes, hade många bönder i vissa 
kustsocknar skattlagda fisketräsk i Lappland. (Se t. ex. Erik Bylunds dok-
torsavhandling: Kolonisationen av Pite lappmark t.o.m. år 1867).  
 
Lagrådsprotokoll 18 juni 1990 
”I skattefjällsdomen slogs fast, att samernas rätt till de fjäll i Jämtland som 
målet rörde är en på urminnes hävd grundad stark brukningsrätt, medan nå-
gon på sådan hävd grundad äganderätt inte föreligger för samerna på dessa 
fjäll” (sid. 299). Trots att Högsta domstolen betonat, att endast skattefjällen 
berördes av domen och att det inte var möjligt att på grund av utredningarna i 
målet ta ställning till rättsläget i fråga om fjällområden utanför Jämtlands 
län, förklarade ändå lagrådet, att en försiktig tolkning av domskälen var, att 
domen kunde tillämpas på andra geografiska områden (sid. 300).  
 
Jordbruksdepartementet (1971:437)  
Jordbruksdepartementet hade föreslagit ett flertal ändringar i rennäringsla-
gen. Inledande bestämmelser borde ändras, så att det framgick, att rensköt-
selrätten var en för den samiska befolkningen kollektiv rätt som byggde på 
urminnes hävd (sid. 2). Lagrådet delade denna uppfattning och föreslog änd-
rad lydelse av 1 § Renskötselrätt. ”Rätten enligt första stycket tillkommer 
den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd” (sid. 12). Men den 
rätten tillkommer fortfarande endast en liten del av den samiska befolkning-
en, samebymedlemmarna .  
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     I proposition 1992/93:32 ingår det några bilagor, varav nummer 2 från 
jordbruksdepartementet innehåller en del information om renskötselrätt och 
renskötselområde. Bilagan innehåller också sammanfattningar av några stat-
liga utredningar. Däremot är sidhänvisningarnas nummer en direkt fortsätt-
ning på propositionens. Bilagan tycks inte bygga på någon forskning som 
gjorts av jordbruksdepartementet men kan sägas redovisa 1990-talets offici-
ella syn på samefrågorna i Sverige. 
    Som vanligt påstås det, att renskötsel bedrivs i stort sett i hela Norrbottens, 
Västerbottens och Jämtlands län samt i vissa delar av Västernorrlands och 
Kopparbergs län (sid. 83). Men en förändring av den officiella uppfattningen 
om renskötselområdets utbredning kan noteras. I stället för hela länen sägs i 
stort sett, men det framgår inte, vilka delar som skulle vara undantagna, och 
det skulle bedrivas renskötsel bara i delar av Västernorrlands län och inte i 
hela länet. I vinterbetesmarkerna skulle renskötselrätt föreligga, där rensköt-
sel av ålder bedrivits (sid. 84). Men då sker det ju inte någon avgränsning av 
vinterbetesområdet.  
    Gällande rennäringslag bygger inte på någon utredning om samernas fak-
tiska rättigheter utan utgår i huvudsak från 1928 års renbeteslag (sid. 85). 
Denna lag baserades på tidigare lagstiftning med 1886 års renbeteslag som 
utgångspunkt. Det borde ha varit dags att på 1990-talet göra en helt ny utred-
ning, i vilken alla berörda parter fick delta. Det framhålls ofta från renägare 
och domstolar, att rennäringen är så speciell att den behöver särskilda regler, 
men då även renskötselrätten är så speciell, krävs det stor varsamhet, då dess 
regler skall utformas. Problemet är, att renskötselrätten är enbart en bruk-
ningsrätt, som utövas på andras marker, och då är det rimligt, att även mark-
ägarna får vara med, när regelverket utformas.  
    Skattefjällsdomen påtalas också. Högsta domstolen fann, att samernas 
särskilda brukningsrätt till renbetesmarkerna byggde på urminnes hävd och 
utgjorde en starkt skyddad brukningsrätt av speciellt slag (sid. 89). I skatte-
fjällsdomen står också, att under vissa angivna omständigheter kunde ren-
skötsel ge upphov till urminnes hävd. Men urminnes hävd kunde också ge 
äganderätt. Oklart angav också HD, att förhållandena kunde vara annorlunda 
längre norrut än de var i skattefjällsområdet. Ovanstående uttalanden av HD 
har använts för att bevisa att samerna inte haft äganderätt till sina marker 
utan endast en stark brukningsrätt i hela renskötselområdet, men detta är 
endast ett slags tolkning av HD:s dom. Det kan lika gärna tolkas som om 
samerna hade större rättigheter än så längre norrut.  
    Även 1789 års förordning om kronohemmans försäljning till skatte påta-
las. Hemman kunde därefter innehas med äganderätt. Men denna rättighet 
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gällde inte för de av samerna brukade fjällområdena (skattefjällen). Den 
dubbla äganderätt (staten och innehavaren) som fanns före 1789 års förord-
ning borde ju ha kvarstått på lappskattelanden och motsvarande samiska 
markinnehav. Trots att HD tydligt sagt att skattefjällsdomen endast avser 
skattefjällen, har motsvarande bedömning tillämpats på lappskattelanden i 
Lappland. Men vilka regler gällde då för de lappskatteland som av sina inne-
havare insynades till nybyggen och senare övergick till skattehemman? Men 
sammanfattningsvis kan det konstateras, att renskötselrätten officiellt betrak-
tas som en brukningsrätt, och i 1993 års rennäringslag skrivs in, att den vilar 
på kollektiv urminnes hävd.  
    Det konstateras, att renskötsel får bedrivas även i de trakter utanför lapp-
markerna och renbetesfjällen, där renskötsel av ålder har bedrivits vissa tider 
av året, men det förklaras, att mot den bakgrunden är det inte möjligt att med 
generell giltighet ange, hur renskötselrätten belastar de enskilda fastigheterna 
och vilken inskränkning i förfogandet som rätten förorsakar ägarna av dessa 
fastigheter eller att ens ange, vilka fastigheter som belastas med renskötsel-
rätt (sid. 93). Här föreligger det ingen diskussion om trakt, som skulle ge 
renskötselrätt på fastigheter som aldrig hade besökts av en ren.  
    I jordbruksdepartementets förslag står, att renskötselrätten ska endast kun-
na upphävas, i sådana fall då det behövs för att kunna tillgodose något av de i 
expropriationslagen uppräknade förslagen (sid. 94). Detta skulle innebära, att 
hur lång tid som än gått sedan ett område utnyttjats för renskötsel, skulle 
ändå renskötselrätten kvarstå. Inte ens samebyarna ställer ett sådant krav. 
Vanligen sätts numera en 30-årsgräns.  
    I bilagan föreslås också utökad samrådsplikt för skogsägarna liksom vissa 
regler av allmän natur om skogsvård. Det ingår också ett långt avsnitt om 
jakt och fiske. Förslagen kan visserligen betraktas som ett intrång i ägande-
rätten, men de påverkar inte renskötselområdets avgränsning.  
    Alla samer har renskötselrätt, men renskötselrätten tillkommer den samis-
ka befolkningen i Sverige enligt bestämmelserna i denna lag (rennäringsla-
gen), och renskötselrätten är uttömmande reglerad i denna lag (sid. 182). 
Enligt den nya §1 har alla samer renskötselrätt (sid. 183). Men även om en 
same har renskötselrätt, kan han enligt lagen sakna rätt att bedriva renskötsel. 
Tala om moment 22. Men det ser snyggare ut vid en jämförelse med ILO:s 
krav om ursprungsbefolkningars rätt. 
    Från samerättsutredningens betänkande (SOU 1986:36) inhämtas i bilaga 
två, att egentligen gäller lappkodicillen från 1751 på nytt (sid. 200). Men det 
framgår inte, vilka konsekvenser detta borde få för renskötseln, och det 
nämns inte, att av fyra av lappkodicillens paragrafer framgår det, att lapp-
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skattelanden innehades med äganderätt. Om svenska staten accepterade det-
ta, skulle det bli nödvändigt att skriva om rennäringslagstiftningen, som en-
dast bygger på brukningsrätt, och då skulle de ekonomiska konsekvenserna 
för staten bli mycket stora för att inte säga enorma.  
    Det ges en sammanfattning av samerättsutredningen (SOU 1989:41). Där 
förklaras det frankt, att vi vet, att samer redan på 800-talet drev en ordnad 
renskötsel, byggt på ett systematiskt utnyttjande av marken (sid. 226). En 
sådant påstående borde ha bevisats. Den ordnade renskötsel som verkligen 
kunde skapa urminnes hävd och därför ha betydelse för renskötselrätten, 
inleddes på 1600-talet.  
    I denna sammanfattning upprepas också, att renskötsel bedrivs i stort sett i 
hela Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län samt i delar av Koppar-
bergs och Västernorrlands län (sid. 226), och att området ovanför odlings-
gränsen i lagstiftningen betecknats som ”för lapparna avsatta land”. Några 
nya bevis för riktigheten av dessa påståenden framförs inte. I själva lagtex-
terna finns inte något stöd för dessa påståenden, och det krävs viss välvilja 
vid tolkningen av förarbetena för att man ska kunna godta uppgifterna.  
    Med tillkomsten av Naturresurslagen år 1987 har skyddet för rennäringens 
viktigaste områden blivit ett riksintresse (sid. 227-238). Sådana riksintressen 
har också lagts in på kartor utan att andra riksintressen lagts in. Det är svårt 
att veta utgången, om två riksintressen konkurrerar om samma mark.  
    Vinterbete uppges som vanligt vara tillåtet, där renskötsel av ålder bedri-
vits (sid. 235). Men kartor över rennäringens riksintressen finns även för 
områden, där det inte bevisats, att renskötsel har bedrivits av ålder.  
     I bilaga 2 redovisas även innehållet i Hushållning med naturresurserna 
1987:12), och där ges viss vägledning för vad som händer, då riksintressen 
för flera oförenliga ändamål kolliderar. Företräde skall ges åt det eller de 
ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med mar-
ken, vattnet och den fysiska miljön. Formuleringen är inte direkt glasklar, 
och den lämnar stort utrymme åt tolkningar. Det föreslås också, att ett områ-
de inte får användas på sådant sätt, att det fortsatta utövandet av rennäringen 
äventyras. Naturligtvis borde även det motsatta gälla, och sådana bestämmel-
ser finns det faktiskt i rennäringslagen. Det är inte heller självklart, att mo-
dern renskötsel med överbetning samt utnyttjande av lastbilar, terrängbilar, 
skoter och helikopter på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning 
med marken, vattnet och den fysiska miljön.  
    När rennäringen klassas som ett riksintresse, borde hela svenska folket 
vara med och betala för de ekonomiska skador som renskötseln vållar de 
privata markägarna. Detta skulle vara säkraste sättet att förhindra konflikter 
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mellan de privata markägarna och de renägande samerna. Som det nu funge-
rar, är det de privata markägarna som får betala priset för både planerade och 
genomförda förbättringar för de renägande samerna. Denna situation upplevs 
ännu mera kränkande, därför att flertalet markägare ovanför odlingsgränsen 
är samer, som äger delar av sina förfäders lappskatteland. Men det är i detta 
område som samebyarnas inflytande är starkast.  
    Något överraskande är sammanfattningen av Naturvårdslagutredningens 
betänkande SOU 1990:38. Här föreligger nästan ett trendbrott. Där föreslås 
inget utökat skydd för renskötseln men möjlighet att inskränka på samernas 
rättigheter i nationalparkerna. Det föreslås också, att det införs särskilda 
bestämmelser om naturvårdshänsyn i rennäringslagen (sid. 255). Vanligen 
brukar förslagen gå ut på att andra lagar skall anpassas till rennäringslagarna. 
Ett sådant förslag finns i proposition 1992/93:32, liksom i vattenlagen 
1983:291, naturvårdslagen 1964:822, plan- och bygglagen 1987:10, väglagen 
1971:45, lagen om vissa torvfyndigheter 1985:620, lag om elektriska anlägg-
ningar 1902:71. Se även SOU 2001:101, del 1, sid. 95-99; 281-289. Sex oli-
ka lagar berörs. Största ändringarna föreslås i skogsvårdslagen. Även jakt- 
och fiskerätt skulle påverkas. Sammantaget skulle detta leda till ett betydan-
de intrång i privata markägares äganderätt. Men detta berör endast de delar 
av Sverige som är eller blir renskötselområde. Däremot påverkas alla mark-
ägare i hela Sverige av att allemansrätten blivit lag och allmänheten dessut-
om fått större rättigheter. För det intrång som sker eller kommer att ske med 
stöd av olika lagar, får markägarna ingen kompensation, därför att de for-
mellt har kvar äganderätten. Att denna rätt successivt och kontinuerligt ur-
holkas beaktas inte i sammanhanget.  
 
Rennäringsförordningen (1993:384)  
Rennäringsförordningen är det senaste regelverket i samband med renskötsel. 
Den bygger på SOU 1992/93:32. Här stadgas, att renskötselrätten är kollek-
tiv. Det måste innebära, att rennäringslagstiftningen helt frikopplats från 
jordabalken. Men följden blir också, att samer som inte själva upparbetat 
urminnes hävd men i dag bedriver renskötsel, har rätt att göra det. Detta är 
ett av skälen till att samebyarna kunde vinna nordmalingsmålet. Men det 
krävdes också, att kravet på urminnes hävd sänktes. Det bevisades inte, att 
renskötsel bedrivits kontinuerligt i minst 90 år; det räckte med att det på-
stods, att Nordmaling ingick i renskötselområdet.  
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10. Nybyggeskolonisation och rennäring 
 
Om två intressenter utnyttjar samma markområden, är det naturligt, att det 
uppstår konkurrens och kanske även konflikter, oavsett om den ena parten 
utestängs från vissa markområden eller om båda parter har laglig rätt att bru-
ka samma områden. Relativt sett är nybyggeskolonisationen i Lappland av 
sent datum. Den inleddes med de första lappmarksprivilegierna år 1673, och 
ett par år senare fanns de första nybyggarna på plats. Vid den tiden hade 
samer levt i Lappland i många hundra år, och det fanns även en uppdelning 
av marken, men renskötsel i vår tids bemärkelse var inte så väl utvecklad 
utan nästan obefintlig. Jakt och fiske var de viktigaste näringarna för den 
tidens samer.  
    Det bör påtalas, att markfördelning för såväl äganderätt som brukningsrätt 
i både Västerbottens och Norrbottens län har skett på administrativ väg. Men 
det har sällan uppmärksammats av forskare, utredare och domstolar, att sta-
ten varit part i målet samtidigt som den genomfört fördelningen av mark. Det 
finns ett undantag. I skattefjällsmålet förklarade Högsta domstolen, att ”Det 
är naturligt om dessa myndigheter tolkat ett oklart läge till statens förmån, t. 
ex. för att tillgodose fiskala intressen” (sid. 35 i stencilupplagan). Denna 
dom har citerats i många olika sammanhang men inte detta avsnitt. Egentli-
gen borde alla statliga försök att reglera markanvändningen granskas mot 
denna bakgrund. Det är lätt att bevisa, att staten i strid mot lagar och stadgor, 
försökt tillägna sig land- och vattenrätter utan att läget ens varit oklart, t. ex. 
vattenrätterna ovan odlingsgränsen (Stenman 2001, sid. 121-125).  
    För att locka nybyggare till Lappland utfärdades olika lappmarksprivilegi-
er åren 1673, 1695 och 1749. Avsikten var att stimulera till uppodling. Skyd-
det för samerna var närmast försumbart. Det var svenskar och finnar som 
med olika förmåner skulle lockas att bosätta sig i lappmarkerna.  
 
1673 års plakat  
1673 års plakat angående lappmarkernas bebyggande. Två år innan detta 
plakat utfärdades hade landshövding Graan i Umeå sänt ut tre personer för 
att se, var det var lämpligt att anlägga nybyggen i Lappland och var det fanns 
malmer. I anvisningarna står ”hava de utskickade detta att observera, och så 
laga, att icke lapparna måtte härav fatta sådan inbillning, det de på något sätt 
skola tvingade bliva, uti det som deras skäliga rättigheter vara kan”. Resulta-
tet av expeditionen blev bl.a. en karta över Ume lappmark med lappskatte-
landens namn angivna och gränserna utritade samt förslag på lägen för ett 
antal nybyggen. Landshövding Graan drev tesen om en parallellteori, d.v.s. 
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samer och nybyggare hade så olika näringsfång, att de skulle kunna leva sida 
vid sida. Denna utgångspunkt för lappmarkskolonisationen var felaktig. 
Snart uppstod också konkurrens mellan samer och nybyggare om rätten att 
utnyttja marken för renskötsel respektive jordbruk liksom om jakt- och fiske-
rätten.  
    Svenskar och finnar tänktes bli nybyggare, som skulle få marken gratis 
och skattefrihet i 15 år samt därefter inte betala högre skatt än lapparna ”med 
vilka de överallt göres like”. De blev dessutom befriade från knektutskriv-
ning. För nybyggarnas skydd lämnades garantier. ”Icke låtande dem något 
men, hinder eller intrång här emot tillfogas.” Samerna garanterades ”under-
visning till deras själars salighet bliva försörjda”. Även om plakatet inte in-
nehåller något uttalat skydd för renskötseln, finns ju i parallellteorin den 
uppfattningen, att samerna skulle kunna fortsätta med renskötseln. Avsikten 
med plakatet var uppenbarligen att främja nybyggeskolonisationen, och det 
borde ha varit lätt att förstå, att det skulle ske på samernas bekostnad, särskilt 
om det skulle visa sig, att kolonisationspolitiken blev framgångsrik. 
     (Lappmarksprivilegierna från åren 1673, 1695 och 1749 finns tryckta i bl. 
a. E. Poignants Samling av författningar angående de så kallade Lappmarks-
friheterna. Stockholm 1872.) 
     
1695 års plakat  
1695 års plakat om lappmarkernas bebyggande och de förmåner och friheter, 
som de, vilka sig där nedsätta, åtnjuta skola. Privilegierna från 1673 uppre-
pas. Men nu anges vissa skyldigheter: ”uppbruka landet till åker och äng 
samt bebygga deras hemman med nödvändiga hus”. Överflödigt svedjande 
förbjuds. Detta är det enda skydd som samerna ges i 1695 års plakat, och 
några direkta rättigheter garanteras inte.  
 
1749 års reglemente  
1749 års reglemente är mera detaljerat än de båda plakaten. Det är uppdelat i 
17 paragrafer. Odlings- och byggnadsskyldigheten regleras i detalj. Paragraf 
6 är särskilt intressant. ”Efter frihetsåren skola nybyggen geometrice avtagas 
och skattläggas, icke just efter de gränser och råmärken, som vid första utsy-
ningen uppgivits, utan till det mantal, som de ägors beskaffenhet, vilka åbor-
na vilja hava och utan andras förfördelande kunna få under hemmanen, be-
finnes svara för.” Detta innebär, att efter frihetsårens utgång skulle nybygget 
formellt skattläggas efter gällande skattläggningsmetod och åsättas ett mantal 
baserat på den formella skattläggningen. Med utgångspunkt från mantalet 
bestämdes sedan arealen. Nybygget skulle avgränsas och övergick därefter 
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till ett hemman. Här bröt alltså staten mot det egna regelverket. Det gjordes 
bara s.k. provisionella skattläggningar, som vanligen baserades på antalet 
djur nybygget kunde föda, och inga gränser utstakades. Om staten tillämpat 
sina egna regler, hade många av dagens tvister kunnat undvikas. Vid den 
efterföljande avvittringen skulle avvittringslantmätarna ha varit skyldiga att 
följa de befintliga gränserna. Om någon innehade mera mark än som motsva-
rades av mantalet, hade problemet kunnat lösas genom att han betalade ökes-
katt. Intressant är också att notera formuleringen ”icke just efter de gränser 
och råmärken som vid första utsyningen uppgivits”. Detta måste ju betyda, 
att det var ett område som insynades och inte ett antal ängar - ett påstående 
som staten senare framfört och envist hållit fast vid.  
    § 8. Enligt denna paragraf utgjorde jakten ett hinder för ”jordens och lan-
dets uppodlande”. Därför skulle jakt tillåtas endast inom en halv mils av-
stånd från hemvistet. I övrigt hann lapparna med att ”fånga och skjuta allt det 
vilt som under namn av dyrare skinnvaror kommer”. Till en del skattade 
lapparna för detta. Även om det med denna paragraf avsågs att påskynda 
uppodlingen, innebar det även ett skydd för samerna. 
    § 9. ”bör var och en nybyggare bibehållas vid fiske till sitt husbehov”, men 
han fick inte ”underslå så mycket fiskevatten, att tillkommande nybyggare 
inte kunde idka fiske”. I paragrafen glöms bort, att lappskattelandsinnehava-
ren hade fiskerätt, och för att kunna bevaka sina intressen skulle han vara 
närvarande, då nybyggaren insynade fiskevatten.  
    I reglementet beskrivs, hur en insyning skulle gå till men inte vad som 
skulle insynas. I insyningshandlingarna uppges endast vilka ängar som insy-
nades och fiskevattnen, men inte skogsmarken. En nybyggare måste kunna 
visa, att han hade tillgång till så stor foderproduktion, att nybygget kunde 
omvandlas till ett besuttet hemman, d.v.s. att det blev tillräckligt stort för en 
familjs försörjning. Men självklart behövde han skogsmark för skogsbete, 
byggnadsmaterial och ved. Vid avvittringen beaktades endast de insynade 
ängarna, och även dessa kunde innehavaren förlora utan att han fick någon 
kompensation. De insynade fiskevattnen beaktades inte alls vid avvittringen. 
Men i ett brev till riksdagen beskrev några politiker från fjällsocknarna, hur 
en insyning gick till (Stenman 2004, sid. 11-12). Man angav naturliga grän-
ser av typen från det berget till den åmynningen o.s.v. Men då var det ju 
fråga om en gränsbestämning utan markering i terräng eller på karta. På 
samma sätt hade lappskattelanden avgränsats men med den skillnaden, att det 
i terrängen fanns gränser (rå, rör eller naturliga gränser), gränsbeskrivningar 
och åtminstone ibland kartor (Geddas karta över Ume lappmark från 1671). 
Problem uppstod, när en same insynade sitt lappskatteland till nybygge. Var 
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det hela lappskattelandet som insynades, eller var det som staten påstår en-
dast ängarna, varför staten hävdar, att den äger resten av lappskattelandet? 
Men rimligen borde resterande delar i så fall fortsatt att vara lappskatteland 
och inte övergå till statlig egendom.  
    När samerna började insyna sina lappskatteland till nybyggen, var en av de 
främsta orsakerna, att de ville förhindra, att nybyggarna gjorde intrång på 
lappskattelanden. Men om en same inte inom ett par år påbörjat uppodlingen 
och byggnationen, förlorade han nybyggesrätten, och därmed var skyddet 
borta. Även om han egentligen inte ville bli nybyggare, var han tvungen att 
bli det. Men om han ville skydda sitt lappskatteland, är det svårt att förstå, 
varför han inte insynade hela lappskattelandet utan bara ängarna. Om man 
granskar insynade ängarnas läge inom lappskattelandet, ryms de inom lapp-
skattelandet, men de går fram till gränsen. Det finns också exempel på 
gränsbestämningar av ett lappskatteland, Gertsvik, och dettas uppdelning i 
två nybyggen med gränser beskrivna och markerade i terrängen (Stenman 
2001, sid. 112-115). 
    Om man läser bröderna Laestadius böcker från 1820- och 1830- talen, får 
man den uppfattningen, att de ansåg, att hela lappskattelandet insynades. 
Bröderna var sameättlingar, präster och nybyggare, även om namnet för ef-
tervärlden mest förknippas med den religiösa riktningen laestadianismen.  
    Då man vid avvittringen skulle acceptera gamla gränser, borde lantmätarna 
på avvittringskartorna ha ritat in lappskattelanden och nybyggen som bildats 
av dessa, i synnerhet om de var skatteomförda och därför enligt ett kungligt 
brev från 1817 skulle ha införts som skattehemman i jordaboken utan att 
skattelösas.  
 
Odlingsgräns, avvittring och renskötsel  
Vid mitten av 1800-talet hade nybyggeskolonisation nått så långt västerut, att 
de naturliga förutsättningarna för jordbruk var små. Då hade kolonisationen 
trängt in i samernas kärnområde och ansågs utgöra ett hot mot renskötseln. 
För att skydda både samer och nybyggare bestämdes, att en kulturlinje skulle 
dras upp, och ovanför den skulle inga nybyggesansökningar beviljas. Det var 
svårt att bestämma det exakta läget, där det blev omöjligt att bedriva jord-
bruk. Ett gynnsamt lokalklimat kunde skapa bättre förutsättningar för jord-
bruk på ett ställe som låg betydligt närmare fjällen än på ett som låg längre 
öster ut (se t.ex. Potatiskullen i Ammarnäs). Det krävdes många sammanträ-
den med ombud för samer och nybyggare, myndigheter och tjänstemän, in-
nan slutgiltiga läget för kulturlinjen hade bestämts. Nybyggarna ville dra 
gränsen så långt väster ut som möjligt, och de fick naturligtvis stöd av repre-
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sentanterna för skogsbolagen. Lokala myndigheter hade en liknande inställ-
ning. Självklart ville samernas ombud dra gränsen så långt öster ut som möj-
ligt. Inställningen hos centrala myndigheter var kluven, men där hade samer-
na bättre stöd än hos de lokala myndigheterna. Till slut var man mogen för 
ett beslut om exakt läge för den provisionella kulturlinje som blev känd un-
der beteckningen odlingsgränsen. Beteckningen är i viss mån missvisande 
och missuppfattades av många, därför att det på många ställen är möjligt att 
bedriva odling ovanför denna gräns.  
 
Kungligt brev den 13 december 1867  
Kungligt brev till landshövdingen i Norrbottens län angående bestämmande 
av en provisionell gräns emellan lappmarkernas kulturland och fjällbygd. Av 
det kungliga brevet framgår, att fråga väckts i riksdagen, att ”en gräns borde 
bestämmas emellan den del av Västerbottens och Norrbottens läns lappmar-
ker, i vilken odling ansågs kunna med framgång bedrivas, och lappmarkens 
övre del eller den egentliga fjällbygden, och att i sammanhang därmed måtte 
stadgas, att nybyggesanläggningar ovanom berörda gräns icke finge, utan 
Vårt särskilda nådiga begivande, tillåtas”. Om inte en nybyggare hade full-
gjort de ålagda byggnads- och odlingsskyldigheterna, skulle nybyggets mark 
på nytt utläggas till kronomark. ”att fjällbygden med därinom befintliga dal-
sträckningar finge till lappar eller andra renägare upplåtas; att gränserna 
mellan de olika renbetes- eller lappskattelanden skulle av lantmätare eller 
kronobetjänt med biträde av gode män utstakas; och att med avvittringen av 
det övre lappmarkslandet eller fjälltrakterna skulle anstå, till dess den nedre 
delen av lappmarkerna blivit fullständigt uppmätt och avvittrad”. Grundtan-
ken var tydligen, att ge samerna större rättigheter ovan odlingsgränsen än de 
fick vid avvittringen. Inte ens nybyggesförbudet tillämpades strikt. Förutom 
att vissa olagligt anlagda nybyggen legaliserades, fick nybyggarna behålla 
sina hemman ovan odlingsgränsen, om de anlagts före 1867, och efter detta 
år tillät staten upplåtelse av många olika slags lägenheter ovan odlingsgrän-
sen.  
    Avvittringen i Västerbottens län avbröts vid odlingsgränsen, till dess nya 
regler hunnit utfärdas, men det skedde inte i Norrbottens län. Renbetesland 
uppläts inte och inga gränser utstakades mellan renbetes- och lappskattelan-
den.  
    Odlingsgränsen påstods vara av stor betydelse för att skydda både samer-
nas och nybyggarnas ömsesidiga rättigheter och förebygga tvister mellan 
dem. I stort följde det kungliga brevet de befintliga förslagen, men nybygges-
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förbudet ovanför gränslinjen skulle bara gälla tills vidare ”intill dess allmän 
avvittring skett”. Nybyggesförbudet blev senare permanent. 
     
Provisionell kulturlinje  
Våren 1868 fick en avvittringslantmätare och en lantbruksingenjör länssty-
relsens uppdrag att för Västerbottens lappmarker upprätta förslag till en pro-
visionell kulturgräns. Redan sommaren 1868 hölls sammanträden i berörda 
socknar: Sorsele, Stensele, Vilhelmina och Dorotea. Den 24 december 1868 
meddelades länsstyrelsens utslag. Av detta protokoll framgår det, vilka fakto-
rer förrättningsmännen tillmätt största betydelsen. I Sorsele var det omöjligt 
att bedriva skogsbruk ovanför den föreslagna gränsen. Där skulle renskötsel 
vara den enda möjliga näringen. I Stensele var man enig om gränsdragning-
en. Men i Vilhelmina ville samerna dra gränsen längre åt öster för att trygga 
skogsbetet, men förrättningsmännen tog bara hänsyn till var ett lönande 
skogsbruk kunde bedrivas. Sockenmännen i Dorotea föreslog, att gränsen 
skulle dras ovanför socknen, men förrättningsmännen ville förlägga gränsen 
ovanför byn Risträsk, och landshövdingen följde deras förslag, som överkla-
gades av sockenmännen. Men besvären avslogs, och den provisionella grän-
sen var därmed fastställd.  
    Läget för den definitiva kulturgränsen skulle detaljbestämmas vid den 
allmänna avvittringen, men i 1824 års avvittringsstadga för bl. a. Västerbot-
tens län fanns det inga regler för något slags kulturgräns. För att fritt kunna 
utforma nya avvittringsregler för Lappland påstod staten, att 1824 års avvitt-
ringsstadga inte omfattade lappmarkerna, fastän inget undantag gjorts för 
lappmarkerna. Den nya stadgan utfärdades 1873. 
 
1873 års avvittringsstadga  
När 1873 års avvittringsstadga utfärdades, blev bestämningen av kulturgrän-
sens läge en avvittringsåtgärd. Samernas rättigheter blev inte så klart uttalade 
i avvittringsstadgan, och deras rättigheter blev inte så omfattande som sagts i 
det kungliga brevet eller i den riksdagsskrivelse som föregick det kungliga 
brevet. Avvittringslantmätarna följde sedan 1873 års avvittringsstadga för 
lappmarkerna och kunde inte beakta samernas intressen utöver vad som stod 
i den.  
    I avvittringsstadgan står i § 1 ”Vid avvittringen skall ock en gräns be-
stämmas emellan de delar av lappmarken, som äro tjänliga för odling, och 
den mark, där nybyggesanläggningar icke vidare må tillåtas”. I denna para-
graf står det ingenting om att samerna skulle ha något slags ensamrätt till 
marken ovanför kulturlinjen, utan bara att den inte var ”tjänlig för odling”.  
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    § 8. ”skola, även efter avvittringen, lapparna vara, såsom hittills, berätti-
gade att för renhjordarna begagna bete å all skogsmark, inom lappmarkernas 
nuvarande område, dock å enskildas skogar inom de till odling tjänliga de-
larna av landet endast vintertiden, ävensom äga att, i den mån för betesrät-
tens utövande är nödigt, till hushållsbehov begagna skogen”.  
    ”Renbetesland, som kunna finnas inom den blivande gränsen för de till 
odling tjänliga delarna av lappmarken, må, såvitt för lapparnas behov av 
renbete erfordras, fortfarande därtill användas”.  
    I stadgan står ingenting om upplåtelse av renbetesland eller att gränserna 
mellan renbetesland eller lappskatteland skulle utstakas. Vid upprättande av 
hävdeförteckningarna i samband med avvittringen uppvisades inga renbetes-
land eller lappskatteland, och därför nämns inga sådana i avvittringshand-
lingarna. Avvittringen fungerade bl. a. som en gränsbestämning mellan ny-
byggarnas och kronans land och vatten och var i Lappland anpassad till bon-
delandskapet, eftersom bergsbruket år 1873 var tämligen outvecklat i Lapp-
land.  
    Utgångspunkten för avvittringen i Lappland var, att kronan ägde all mark, 
t.o.m. inägorna. Detta gav staten rätt att bestämma, hur marken skulle förde-
las. Avvittringen var en rent administrativ åtgärd. Staten utfärdade reglerna 
för avvittringen, t. ex. 1873 års avvittringsstadga. I fält genomförde de statli-
ga avvittringslantmätarna avvittringen, och avvittringsutslagen fastställdes 
sedan av Konungens befallningshavande. Om någon överklagade avvitt-
ringsutslaget, fattade centrala myndigheter det slutgiltiga beslutet. 
    Varje socken utgjorde ett avvittringslag, som delades in i mätningsdistrikt, 
vilka senare betecknades som skifteslag. Avvittringen inleddes med att mark-
ägarna visade upp bevisen för markinnehavet, varvid en hävdeförteckning 
upprättades. Eftersom bevisen på rätten till lappskattelanden inte skulle visas 
upp och innehavarna inte ens var kallade till sammanträdet, beaktades inte 
samernas markanspråk vid avvittringen efter 1873 års avvittringsstadga. Vid 
en skattläggning, beräknades varje nybygges/hemmans foderproduktion, och 
denna låg sedan till grund för mantalet. Ett skogsanslag bestämdes, och detta 
multiplicerades med mantalet, varvid arealen erhölls. För lappmarkerna 
fanns en särskild skattläggningsmetod från 1873. I denna fanns inte rennär-
ingen nämnd. Det går inte att jämföra mantalsbråken för ett skattehemman 
och ett lappskatteland, eftersom de är satta efter skilda metoder. Trots allt 
hade samerna intressen att bevaka, eftersom de hade åtminstone en bruk-
ningsrätt, men ofta deltog inte samerna i sammanträdena - inte ens då od-
lingsgränsen diskuterades. 
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Odlingsgränsen  
I Västerbottens län förordnade länsstyrelsen år 1868 förrättningsmän, som 
skulle föreslå det provisionella läget för kulturlinjen, och sommaren 1868 
hölls det sammanträden i Sorsele, Stensele, Vilhelmina och Dorotea. Det 
beräknades, att dessa socknar skulle beröras av kulturlinjen. Den 24 decem-
ber 1868 fastställde länsstyrelsen i Västerbottens län läget för den provisio-
nella gränsen. Det exakta läget skulle bestämmas vid avvittringen. Men det 
dröjde till 1884, innan några sammanträden hölls, där odlingsgränsen disku-
terades. Ett av skälen till detta kan ha varit, att avvittringen inleddes i de 
socknar som inte skulle beröras av odlingsgränsen.  
    Det första avvittringssammanträdet, där odlingsgränsen diskuterades, hölls 
i Dorotea den 7 juni 1884 - elva år efter det att avvittringsstadgan utfärdats. 
    Hur ett avvittringssammanträde för att bestämma odlingsgränsens läge 
kunde gå till framgår av ett protokoll från Sorsele - daterat 4 augusti 1884. 
Enligt en kunglig kungörelse av den 13 juli 1883 skulle avvittringsstyres-
mannen (länschefen för avvittringen) fråga lapparna och de bofasta var de 
ansåg, att odlingsgränsen borde gå. Närvarande vid sammanträdet var en 
kyrkoherde, en klockare, en kommissarie, fem hemmansägare och en jägmäs-
tare. De skulle bevaka kyrkans, skolans, böndernas och kronans intressen. 
Ingen same eller ombud för samerna fanns närvarande. Villkoren i 1883 års 
kungliga brev var därmed inte uppfyllda.  
    Kyrkoherden påstod, att säd kunde odlas längs Vindelälven till Gautsträsk, 
och det fanns gott om naturliga ängar. Det rådde ingen brist på mark till åker. 
Det var inte välbetänkt att inte tillvarata de fina ängarna. Samerna hade bör-
jat lämna renskötseln och övergå till jordbruk. Även övriga närvarande dela-
de kyrkoherdens uppfattning. När avvittringsstyresmannen framhöll, att lap-
parnas behov av renbete borde tillgodoses, förklarades, att även lapparna 
hade insett, att de måste bli jordbrukare, och då behövdes nybyggesupplåtel-
ser. Bönderna ville förhindra, att någon odlingsgräns utstakades. Motsvaran-
de sammanträden hölls 7 juni 1884 i Dorotea, i Stensele 9 augusti 1884 och i 
Vilhelmina den 15 augusti 1884. Där fördes liknande diskussioner som i 
Sorsele.  
    Länsstyrelsen tillstyrkte avvittringsstyresmannens förslag, som insändes 
till Kungl. Maj:t den 7 november 1887. Men då inga samer varit med vid 
något av sammanträdena, återremitterades förslaget. Nya sammanträden 
hölls. Samer var närvarande i Dorotea och Vilhelmina. Samma argument 
framfördes som vid tidigare sammanträden. Förenklat uttryckt kan sägas att 
då odlingsgränsens exakta läge diskuterades vid avvittringssammanträdena, 
ville bönderna dra den så lång västerut som möjligt, och de fick oftast stöd 
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av företrädarna för övriga markägare utom möjligen vissa myndigheter, me-
dan samerna ville dra gränsen så långt öster ut som möjligt. I sedvanlig ord-
ning inhämtades remissvar från många håll. Domänstyrelsen, kammarkolle-
gium och lantmäteristyrelsen avgav utlåtanden. Även en grupp samer hade 
avgett ett förslag till odlingsgräns. (Olika förslag till odlingsgräns visas i 
Stenman 1983, bilaga 12.) 
    Kungl. Maj:t fastställde odlingsgränsen den 20 juni 1890, och året därefter 
utstakades den. I norra delen av Västerbottens län har därmed en felaktig 
utstakning av gränsen skett. 
 
SFS 1909 N:r 53. Lag angående marks avstående för nomadlapparnas 
behov vid avvittring ovan odlingsgränsen.  
Det krävdes kompletterande regler för avvittring för att 1873 års stadga skul-
le bli ett verkligt skydd för renskötseln. För att nya regler skulle hinna till-
lämpas krävdes, att avvittringen avbröts. Detta skedde i Västerbottens län, då 
förrättningarna nått odlingsgränsen, fastän avvittringen i Sorsele hade hunnit 
så långt, att det i stort sett bara återstod att meddela utslaget. I Norrbotten 
avbröts inte avvittringen vid odlingsgränsen. Genom kompletterande be-
stämmelser från 1909 kunde samernas rättigheter förstärkas ovanför odlings-
gränsen. Det blev t.o.m. möjligt att avsätta vissa markområden för samerna. 
Men i motsats till nybyggarna fick inte samerna äganderätt till dessa områ-
den utan endast brukningsrätt. Hemmansägarna fick inte brukningsrätt där. 
Skogsbete kunde ha varit intressant för bönderna. De nya reglerna medförde 
också begränsningar i brukningsrätten. Endast på vintern fick renskötsel 
bedrivas nedanför odlingsgränsen. 
    Enligt 1909 års lag skulle vid avvittring ovan odlingsgränsen i Västerbot-
tens och Norrbottens län i de områden, där landshövdingen inte meddelat 
utslag, mark från nybyggen och hemman kunna tas i anspråk för att nomad-
lapparnas behov av renbete, renskiljningsplats eller flyttväg för renarna skul-
le kunna tillgodoses. Ägare eller åbo var alltså skyldig att avstå mark, men 
han skulle i stället få motsvarande mark från kronan inom avvittringslaget. 
Bytet skulle verkställas efter den beräknade höavkastningen, som bestämdes 
efter gällande skattläggningsmetod (1873 års skattläggningsmetod för lapp-
markerna). Om marken var särskilt värdefull, krävdes det en större nog-
grannhet, och då skulle gradering göras enligt skiftesstadgan (1827 års). 
Ägaren eller åbon hade också rätt att av statsmedel få ersättning för både 
odling och mark, om det var en följd av ett jordbyte. 
    I olika sammanhang tvingades nybyggarna avstå mark till renägarna eller 
staten - enligt 1909 års lag, vid ströängsindragning o.s.v. Vanligen saknade 
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kronan likvärdig mark för ett utbyte, och då skulle kronan betala markägaren 
för förlusten, men ersättning utgick vanligtvis endast för höet och inte för 
marken, varför markägaren i regel förlorade på förrättningen. Åtgärden stred 
uppenbart mot laga skiftesstadgan och även mot jordabalken  
    Enligt andra regler skulle avvittringslantmätarna se till att nybyggarna inte 
tilldelades mark som behövdes för renskötseln.  
    Sedan 1873 års avvittringsstadga kompletterats med 1909 års lag N:r 53, 
fick samerna ett ökat skydd för renskötseln.         
    I efterhand har det konstaterats, att många felaktigheter begicks vid avvitt-
ringen, men då avvittringsutslagen vunnit laga kraft, har det i Sverige på-
ståtts, att det inte gick att rätta till felen. Rättssäkerheten påstods ändå ha 
varit tryggad, därför att det funnits möjlighet att överklaga utslagen. Inte bara 
samebymedlemmar utan även andra samer och olika kategorier av privata 
markägare har all anledning att se kritiskt på avvittringen och ifrågasätta 
resultatet. Trots detta förbjuds det i direktiven till de nu aktuella stora statli-
ga utredningarna om markanvändningen i norra Sverige att utreda äganderät-
ten, fastän dagens konflikter bottnar i olika syn på äganderätten till land och 
vatten, liksom omfattningen av olika former av brukningsrätter som utgör ett 
intrång i äganderätten. 
    Avvittringens vinnare var staten, medan de privata markägarna och speci-
ellt samerna blev förlorarna. Staten tillerkändes enorma arealer, medan de 
privata markägarna förlorade stora markområden och samerna fick inte 
äganderätt till mark, och de påstods aldrig ha varit markägare. 
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11. Renskötselns kartor och deras vittnesbörd 
 
Vid olika tidpunkter har det upprättats kartor som påstås visa, var renskötsel 
är tillåten. En karta ger en snabb översikt av situationen vid en viss tidpunkt. 
Den är alltså statisk. Eftersom gränserna består av linjer, ger kartan intryck 
av att vara exakt, och ju större kartans skala är, desto mera exakt förefaller 
den vara, och desto fler detaljer kan läggas in. Men en karta kan även ge ett 
falskt intryck av exakthet. Tillgängligt underlagsmaterial och tillämpad tek-
nik avgör kartans kvalitet. Rent teoretiskt borde därför en modern karta vara 
bättre än en gammal, men då krävs det, att allt underlagsmaterial finns till-
gängligt och att den mest avancerade tekniken utnyttjats. 
    I stället för det faktiska, aktuella läget kan en karta i stället visa ett önske-
mål eller en framtida målsättning som kanske rent av kräver en lagändring 
för att kunna förverkligas. 
     Med modern teknik kan kartorna skapa en bild av verkligheten i stället för 
att avbilda den. Genom att manipulera kartframställningen kan kartan utnytt-
jas i reklamens och rent av i propagandans tjänst. Då blir den farlig. Obero-
ende av i vilket syfte en karta har framställts ger den en snabb översikt av det 
som kartritaren vill visa och ofta en bestående minnesbild. Kartan kan alltså 
skapa verkligheten i stället för att avbilda den. Den som saknar elementära 
kunskaper i kartografi blir lätt vilseledd. Det är mot denna bakgrund som 
renskötselns kartor bör analyseras.  
    Rent allmänt kan påpekas, att indelningen av marken i samebyområden har 
inte varit föremål för lantmäteriförrättningar, och inga gränsmarkeringar 
finns i terrängen. Inga samråd har hållits med markägarna, något som alltid 
brukar ske vid fysisk planering. Inte heller har kontrollerats, om renskötsel-
rätt föreligger i ett visst område, när samebyarnas områden markerats på 
kartor. Så länge inte samebyarnas områden har bestämts genom politiska 
beslut som vunnit laga kraft gäller regeln, att renskötselrätten vilar på urmin-
nes hävd, och den som åberopar urminnes hävd, måste bevisa, att urminnes 
hävd verkligen föreligger. Då krävs ett domstolsutslag, om det inte finns ett 
arrendekontrakt. Men såväl arrendekontraktet som domstolsutslaget gäller 
bara för ett visst avgränsat område och ger ingen generell renskötselrätt.  
    Så länge det saknas politiska beslut om avgränsning av renskötselområdet, 
måste de byområden som markerats på moderna kartor och som går ända 
fram till kusten bedömas som tveksamma. Inte heller Alvås utredning ”Sa-
mernas sedvanemarker” kan betraktas som bevis. Hans kartor måste betrak-
tas som förslag så länge inga politiska beslut fattats. Gamla utredningar och 
bedömning av dessa ligger till grund för utredningen. Han har inte gjort egna 
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fältstudier för att undersöka, om urminnes hävd föreligger inom hela hans 
föreslagna renskötselområde, och som det står på flera ställen i hans utred-
ning har inte förslagen rättskraft, någonting som en utredning självklart inte 
kan ha. Men utredningen åberopas vid domstolar och tycks ändå ha en 
styrande effekt. 
 
Karta över norra Sverige  
Karta över norra Sverige utvisande Lapparnas skattefjäll, flyttningsvägar 
m.m. Bilaga till kommittérades förslag till förordning angående de svenska 
lapparna och de bofasta i Sverige (Riksdagstryck 1886 2 Saml. 2 Avd. 1 
Band). Kartan visar inte byarnas renbetesområden eller byområden, men den 
visar flyttningsvägarna, som är markerade med röda streck, och de måste ju 
gå fram till vinterbetesområdena. I anslutning till flyttningsvägarna finns 
också angivet vilka byar som använder dem. 
    I den rapporten redovisas endast flyttningsvägarna genom Västerbottens 
län. Inom Fredrika och Örträsk går de röda linjerna genom hela socknarna 
men upphör strax utanför lapplandsgränsen, ungefär 7 mil från kusten. I rikt-
ning mot Härnösand stannar linjerna cirka 4 mil från kusten, och andra linjer 
cirka 2 mil från Nordmaling. (Det är svårt att ange exakta avstånd, eftersom 
kartan saknar skala.) Norr om de ovan nämnda flyttningsvägarna går röda 
linjer till Vindeln och till Skellefteå. I norra delen av Västerbotten går flytt-
ningsvägarna fram till kusten men inte i södra delen av Västerbottens län, där 
Nordmaling ligger. Detta skulle kunna tyda på, att renskötsel inte bedrevs 
där. 
    Kartan överensstämmer inte med kommittérades text, men denna är på 
många punkter oklar. ”Av vårt fädernesland förekomma visserligen trakter, 
vilka lapparna under strövtågen med renhjordarna varken för det närvarande 
besöka eller i mannaminne besökt. Synnerligen gäller det om vissa delar av 
kustlandskapen invid Bottenviken men i stort sett torde dock den begräns-
ning som här ovan gjorts med avseende på den del av Sverige, där lappar 
vistas kunna anses tillfyllesgörande och riktig. Dessa områden har tidigare 
angetts vara fjällen och de stora skogarna öster om dem”. I texten står också, 
att flyttningarna på vintern går till Lycksele och kustlandet och de flesta år 
följande Ångermandalen ”till kusten, där de till och med lägra sig i närheten 
av Härnösand” (sid. 45). Det är oklart vad kommittén byggde sina påståen-
den på. Är det hörsägen, och vilka kontroller gjordes? 
    ”Många av lapparna utsträcka emellertid dessa sina vandringar ned till det 
norrländska kustlandet. Något särskilt lagbud tillerkännes dem väl ej rättig-
het härtill, men dessa lapparnas flyttningar måste, då de av ålder opåtalt ägt 
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rum, anses vara grundade på sedvanerätt (sid. 66). Hela tiden är uppgifterna 
diffusa. Vad krävs för sedvanerätt, och vad avses med kustlandet? Vanligen 
avses med kustlandet hela landskapet Västerbotten och nuvarande landskapet 
Norrbotten. Var i kustlandet skulle renskötsel ha bedrivits? Enda konkreta 
exemplet är Härnösand, men detta var åtminstone delvis ”slaktresor”, och 
sådana resor gav inte sedvanerätt. Flyttningarna sägs också ha skett opåtalt, 
men om inga flyttningar ägt rum, påtalas inte detta. Med tanke på de många 
frågetecknen kring samernas flyttningar är det tveksamt att utgå från att ren-
skötselrätt skulle föreligga i hela Västerbottens län. Sammanfattningsvis kan 
sägas, att 1883 års karta förefaller mera trovärdig och exakt än kommittéra-
des utredning och förslag till förordning angående de svenska Lapparna och 
de bofasta i Sverige.  
    Vid tingsrättsförhandlingarna ifrågasattes att de röda linjerna skulle vara 
flyttningsvägar. Men det finns inte anledning att betvivla detta, eftersom det 
står på kartan, att det är flyttningsvägar.  
 
1910-talets renskötselkartor  
Med utgångspunkt från bl.a. 1912 och 1913 års intervjuer med samer ritades 
kartor som skulle visa, var renskötselrätt förelåg. Dessa kartor bedömdes 
vara viktiga vid nordmalingsrättegångarna. Det bör dock nämnas, att i hög 
grad ansvariga för dessa kartor var C. Östberg, H. Jonasson och E. Berg-
ström. De hade gjort de ovan nämnda intervjuerna med samerna, och de på-
verkade den fortsatta samepolitiken. Originalkartorna förvaras på Riksarki-
vet. De lånas inte ut, och det kostar några tusen kronor att få kopior. Jag har 
inte haft tillgång till originalkartorna, men jag har sett stora delar av under-
lagsmaterialet. Jag såg också kopior vid tingsrättsförhandlingen i nordma-
lingsmålet. I Alvås utredning (SOU 2006:14) står det, att kartorna finns till-
gängliga på Norrbottens länsstyrelses hemsida. Där är skalan liten, så det 
syns inga detaljer, men detta är inte det största problemet. Kartorna är ytterst 
schablonartade och de saknar delvis täckning i såväl underlagsmaterialet som 
i originalkartorna. Bristerna är särskilt påtagliga i de kustnära områdena, 
d.v.s. de områden, där renskötselrätten är mest omstridd. Kartorna visar tyd-
ligt, att renskötselrätten går ända fram till Bottniska viken och Bottenhavet. 
Det finns också beskrivning till de kartor som visas på länsstyrelsens hemsi-
da, men texten är lika bristfällig som kartkopiorna. Kopiorna med tillhörande 
text är närmast vilseledande och bör inte användas som bevismaterial vid 
rättegångar. Deras enda fördel är, att de är mera lättillgängliga än original-
kartorna, men de är också vanskligare, därför att de är enkla, åskådliga och 
tydligt utvisar, att renskötselrätt skulle föreligga i hela Västerbottens och 
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Norrbottens län. Egentligen bygger de fortsatta statliga utredningarna och 
kartorna främst på underlaget från 1910-talet, och de blir därför ett slags 
cirkelbevis. 
    Med hänsyn till tillkomstsättet kan 1910-talets utredningar och kartor när-
mast betraktas som partsinlagor och inte som slutgiltiga bevis på att rensköt-
selrätt skulle föreligga i hela Västerbottens och Norrbottens län. Men då 
renskötselrätt vilar på urminnes hävd (sedvanerätt, sedvana o.s.v.), krävs 
klara bevis på att det föreligger sedvanerätt, och materialet från 1910-talet 
vilar inte på utförda fältstudier som visar, att renskötsel har bedrivits långva-
rigt och kontinuerligt. Det finns inte ens en förklaring till vad som krävdes 
för sedvanerätt.  
    Eftersom jag inte haft tillgång till 1910-talets originalkartor, hänvisas läsa-
ren till min redovisning av de berörda utredningarna. De aktuella kartorna 
kallas Karta över de västerbottniska fjäll- och skogslapparnas betesområden i 
Sverige och Norge samt Karta över de västerbottniska fjällapparnas flytt-
ningsvägar. De båda kartorna har ritats av ovan nämnda Österberg, Jonasson 
och Bergström. Alvås skriver i SOU 2006:14. att utredarna lade ned ett 
mycket grundligt arbete som förutom intervjuprotokollen resulterade i utred-
ningar angående lappförhållandena inom Västerbottens län (sid. 272-275). 
Tyvärr bygger underlagsmaterialet på okontrollerade uppgifter från samer, 
och detta ger de två kartorna karaktären av partsinlagor. 
    Bergström ritade en tredje karta omkring 1919: Karta över renskötselns 
utbredning i Sverige (SOU 2006:14. sid. 277-279). Mot denna karta kan rik-
tas samma kritik som mot de två föregående kartorna. En renoverad form av 
denna karta ingår i SOU 1923:51 som bilaga till 1919 års lappkommittés 
betänkande SOU 1923:51).     
 
Karta över betesområden  
Kartan ingår i SOU 1966:12. Utredarna har registrerat samtliga under åren 
1945-1960 utnyttjade marker för renbete (sid. 193) och anser, att det inte är 
nödvändigt och inte heller lämpligt att i större omfattning söka utvidga det 
för renskötsel disponibla området (sid. 193). I utredningsuppdraget hade 
ingått, att göra en fullständig inventering av de marker som kunde utnyttjas 
för renskötsel.  
     På kartan har bl. a. lagts in vinterbetesområdena. De områden som berör 
sydöstra Lappland och som kan vara av betydelse för att besvara frågan om 
renskötselrätt föreligger i Nordmaling, har sin östgräns nära Bredträsk (en 
mil öster om lapplandsgränsen), Örträsk (helt inom Lappland) och strax öster 
om Vindeln (nära 7 mil från kusten). Eftersom det bland utredare och exper-
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ter fanns företrädare för renägande samer, borde det innebära, att renägarnas 
intressen bevakats. Men det fanns inte någon som företrädde markägarna. 
Kartan ger inte stöd för den uppfattningen, att renskötselrätt skulle föreligga 
i Nordmaling till följd av sedvanerätt/urminnes hävd.    
 
Fysisk riksplanering och renskötselområde. SOU 1971:75  
I utredningen finns separatkartan ”Jordbruk, skogsbruk och fiske”. Kartan 
bygger på en inventering från år 1953 för det omfattande och vetenskapligt 
högstående kartverket ”Atlas över Sverige”. På kartan visas det område som 
kallas året-runt-markerna, vinterbetesområdet och flyttningsvägarna. I syd-
östra delen av Lappland - det område som ligger närmast Nordmaling - sam-
manfaller nästan renskötselområdets gräns med lapplandsgränsen. I norra 
delen av landskapet Västerbotten går gränsen för vinterbetesområdet ungefär 
vid Vindeln för att vid Skellefteå närma sig kustlinjen. Även i söder marke-
ras vinterbetesområdet utanför Lappland i riktning mot Örnsköldsvik, men 
gränsen går sex à sju mil från kusten.  
    Flyttningsvägarna går mellan sommar- och vinterbetesområdena, och lin-
jerna stannar vid gränsen för vinterbeteslandet utom i riktning mot Örn-
sköldsvik, men de stannar där ungefär fyra mil från kusten. Flyttningsvägar-
na borde ju visa, hur långt renbetesområdet ansågs sträcka sig. 
 
Renskötselns intresseområden  
Kartan är en bilaga till lantbruksstyrelsens och statens planverks ”Rennär-
ingen i kommunernas planering. Statens planverk rapport 1978 44:5. Kartan 
visar renskötselområdet i Sverige och är indelad i marker, där renskötseln har 
olika rättigheter. Två huvudområden redovisas: året-runt-markerna och vin-
terbetesområdena. Flyttningsvägar och områden med särskilt intresse för 
renskötseln har markerats. Kartan avser att tillgodose den fysiska planering-
ens behov. Den bör vara av betydelse vid kommunernas översiktliga plane-
ring (varje kommun måste ha en aktuell översiktsplan i enlighet med PBL). 
    Kartan bör vara relativt lätt att tillämpa, då den är storskalig (1:1000000) 
och innehåller många geografiska namn.  
    Enligt kartans text har de för renskötsel särskilt intressanta områdena 
främst avgränsats efter samebyarnas anvisningar men är även byggd på in-
formation från länsstyrelserna. Lantbruksnämnderna har svarat för urval av 
uppgifter. Kartan framställdes i samråd med rennäringsgruppen. I denna 
fanns det representanter för Lantbruksverket och Svenska Samernas Riksför-
bund men inte för markägarna eller deras organisationer, fastän renskötsel-
rätten är en brukningsrätt som utövas på annans mark. 
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    Det område, som enligt samebyarna är av särskild vikt för renskötseln i 
den sydöstra delen av Västerbottens län, ligger runt Fredrika men sträcker sig 
nedanför lappmarksgränsen. Områdets sydostkant, d.v.s. den del som ligger 
närmast Nordmaling, ligger 4 à 5 mil från Nordmaling. I Västerbottens län 
går ett mycket smalt, viktigt område ner till kusten vid Sävar, och i Väs-
ternorrlands län ligger för renskötseln särskilt intressanta områden långt från 
kusten.  
    Mindre viktiga områden för renskötseln finns markerade öster om de som 
uppgivits vara särskilt viktiga. Sådana områden, vilka går ända ner till kus-
ten, finns bara i norra delen av Västerbottens län och ingenstans i Väs-
ternorrlands län. I Nordmaling är det kortaste avståndet till ett vinterbetes-
land, som inte har markerats som viktigt, knappt två mil. Enligt kartan ligger 
alltså Nordmaling utanför vinterbetesområdet.  
    Inga flyttningsvägar går utanför de på kartan markerade vinterbeteslanden, 
och inga fastställda fjällsamebygränser eller sedvanegränser går ner till kus-
ten i södra delen av Västerbottens län och norra delen av Västernorrlands 
län. Då Nordmaling ligger i gränsområdet mellan de båda länen, bör rimligen 
delar av de båda länen undersökas, när en eventuell renskötselrätt i Nordma-
ling diskuteras. 
    Kartan visar en mera exakt bild av vinterbetesmarkerna än den rapport 
vari den ingår. Men även kartan måste på grund av underlaget betraktas som 
en partsinlaga, och den har knappast underskattat vinterbetesområdets om-
fattning. Inte heller denna karta visar, att renskötselrätt skulle föreligga i 
Nordmaling.   
 
Markanvändningskarta för Vapstens sameby 
Uppritad i samarbete med länsstyrelsen i Västerbottens län 1999. Denna 
karta har utarbetats på samebyns information, utan att någon kontroll har 
gjorts om uppgifterna stämmer. Två allvarliga brister kan noteras. När kartan 
ritades pågick tvist om det förelåg renskötselrätt i nordmalingsområdet, och 
på kartans andra områden hade ingen prövning gjorts, om det förelåg ren-
skötselrätt där. 
    Vid planering brukar samråd hållas med berörda parter, och markägarna 
måste i högsta grad vara en berörd part, då en markanvändningsplan utarbe-
tas, men de har inte beretts tillfälle att delta i samråd vid planeringen.  
    Det finns inga juridiskt bindande beslut om samebyns område. Följaktli-
gen har markägarna inte kunnat överklaga byområdesindelningen. 
    Kartan visar ett område, där Vapstens sameby önskar bedriva renskötsel. 
Den har inte föregåtts av några lantmäteriförrättningar, den är inte heller 
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markerad i terrängen med giltiga gränsmärken, och inte ens länsstyrelsen har 
fattat beslut om kartans giltighet, och den är inte juridiskt prövad. Det är en 
karta som för närvarande försöker skapa en bild av verkligheten men ger en 
falsk bild av exakthet och giltighet. Trots bristerna används kartan som be-
vismaterial vid domstolar i samband med tvist om renskötselrätt. 
 
Förslag till riksintressen för rennäringen  
Karta över Västerbottens län samt delar av Västernorrlands län. Inlednings-
vis kan konstateras, att kartan endast är ett förslag, och inga beslut är fattade. 
Markägarna har inte medverkat, och då inget beslut är fattat, finns ingenting 
att överklaga. Kartan är inte heller juridiskt prövad. Men områdena är marke-
rade på en vanlig topografisk karta, och då blir de också gränsbestämda. 
Ännu tydligare skulle avgränsningen ha framträtt, om områdena lagts in på 
den ekonomiska kartan, där gränserna för fastigheter är inlagda.  
    Kartan ger ett intryck av att rennäringen är det enda riksintresset i Väster-
bottens län, men det finns andra, t. ex. skogsbruket. För att kartbilden inte 
skulle vara vilseledande, borde även områden för de andra riksintressena ha 
lagts in. De olika områdena skulle då helt eller delvis ha täckt varandra. Vil-
ket intresse skulle då väga tyngst vid konkurrens dem emellan? Det går inte 
att helt bortse ifrån, att rennäringen är en bidragsnäring, medan skogsbruket 
med binäringar räddar den svenska handelsbalansen.  
    Det bör också påtalas, att ett markerat riksintresse på en karta inte innebär, 
att området är skyddat, men avsikten är att påverka den fysiska planeringen. 
För ett starkare skydd krävs bildandet av naturreservat eller nationalpark, och 
då kan det bli aktuellt med ersättning till markägaren.  
    Eftersom renskötselrätten fortfarande vilar på urminnes hävd och bindan-
de yttergränser saknas för renskötselområdena, borde det först ha undersökts, 
var renskötselrätt faktiskt föreligger. Ett område kan inte vara av riksintresse 
för renskötseln, om det inte är tillåtet att bedriva renskötsel där.  
    Intressant med en karta över riksintressen är, att med stöd av riksintresset 
kan det kommunala planmonopolet enligt plan- och bygglagen sättas ur spel, 
och staten kan via länsstyrelsen ingripa i den fysiska planeringen.  
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12. Hovrättens dom i nordmalingsmålet. T 155 – 06 
 
Hovrätten för Övre Norrland har i en tvist mellan några samebyar i södra 
Lappland och markägare i Nordmaling avkunnat en dom som är så märklig, 
att hovrätten t.o.m. uppmanar sig själv att liksom den som läser domen ”hålla 
i minnet, att hovrätten därvid även agerar i syftet att skapa rätt” (sid. 27). 
Varje tillämpning av regelverket inrymde också ett ”moment av politiskt 
ställningstagande”. Har hovrätten övertagit politikernas roll? En domstols 
uppgift borde vara att följa gällande rätt och inte skapa denna rätt. Men om 
man inte godtar, att hovrätten skapar rätt, kan man ju inte heller acceptera 
denna märkliga dom.  
    ”Samhället måste finna ett system för att reglera sameexistensen (sid. 27). 
När det gäller renskötseln och dess förhållande till andra intressen har emel-
lertid den lagstiftande och verkställande makten snarast gått en motsatt väg. 
Efter hand som problemen tilltagit har de ignorerats eller förpassats till ut-
redningar. Kvar finns en lagstiftning som formellt är tillämplig men som inte 
på ett balanserat och genomtänkt sätt tar hänsyn till samtliga inblandade 
intressen”. Tre domare vid Hovrätten för Övre Norrland inkompetensförkla-
rar Sveriges Regering och Riksdag och sina domarkollegor. Tydligen anser 
de sig ensamma vara kapabla att ”på ett balanserat och genomtänkt sätt ta 
hänsyn till samtliga inblandade intressen”. Eftersom deras syfte är att ”skapa 
rätt”, tänker de sig tydligen försöka styra även andra domstolars utslag.  
    En svensk domstol skall döma i enlighet med gällande rätt (lagen, rätts-
praxis och lagens förarbeten samt tolkning och värdering av dessa). Men det 
är något nytt, när en domstol skapar rätt och dömer efter denna. I det läget är 
rättssäkerheten inte bara hotad utan närmast avlägsnad. Detta förfarande gör 
det ju möjligt att under processens gång ändra spelreglerna. Det blir omöjligt 
att i förväg bedöma utgången av en tvist och vilka konsekvenserna blir. Re-
sultatet av denna tillämpning av rättssystemet kan bli, att allmänheten förlo-
rar förtroendet för svenskt rättsväsende och sätter sin tillit enbart till Europa-
domstolen för mänskliga rättigheter. Men för jurister kan det bli en ”gyllene 
marknad” som följd av nya processer.  
    Alla parter i nordmalingsmålet tycks vara eniga om att renskötselrätten 
vilar på urminnes hävd, och i 1993 års rennäringslag infördes den ur ett hi-
storiskt perspektiv ofta omdiskuterade och ifrågasatta kollektiva rätten. En-
ligt lagen skall den som åberopar urminnes hävd, bevisa att urminnes hävd 
föreligger. Men meningarna går isär om vad som krävs för att urminnes hävd 
skall uppkomma eller gå förlorad. Som utgångspunkt har domstolen accepte-
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rat, att gamla jordabalken skall vara vägledande (sid. 28), och markägarna 
kräver detta, medan samebyarna närmast vill ha en egen jordabalk.  
    Naturligtvis är det domstolens ställningstagande som ska granskas. De 
juridiska ombuden försvarar ju bara sina klienters intressen. Hovrätten har ju 
också i sin dom diskuterat några centrala begrepp i rennäringslagstiftningen. 
Som gammal kulturlandskapsforskare blir man irriterad över tillämpningen 
av vissa begrepp som tidigare använts i samband med det gamla bon-
delandskapet men senare - redan 1886 - infördes i renbeteslagstiftningen och 
där getts en ny betydelse utan att definieras. Detta skapar naturligtvis svåra  
tolkningsproblem, och inte alltid framgår hovrättens tolkning klart och tyd-
ligt, men domen visar ju, att hovrätten anser, att urminnes hävd för rensköt-
sel föreligger i Nordmaling. 
 
Begreppen och tolkningen av deras betydelse  
När centrala begrepp inte finns definierade i lagar och förarbeten, ger det 
domstolarna ett mycket vidsträckt tolkningsutrymme. Men när det inte heller 
av domstolsutslagen klart framgår, hur domstolen har tolkat begreppen, lig-
ger det nära till hands att förkasta domen i stället för att försöka analysera 
den.  
 
Trakt  
I vardagsspråk används ordet trakt om den närmaste omgivningen utan att 
man avser någon viss storlek. Några bestämda gränser finns inte och trakten 
sammanfaller inte med administrativa områden. För flertalet människor sak-
nar traktbegreppet betydelse, men i samband med renskötsel är traktens geo-
grafiska omfattning viktig, men tyvärr definieras inte begreppet i rennärings-
lagstiftningen, och det finns inte någon förklaring till hur stor en trakt kan 
vara. Det är uppenbart, att traktstorleken kan variera. Endast på en punkt 
tycks alla vara eniga: trakten saknar egna gränser. Ett viktigt inslag i traktbe-
greppet är, att föreligger det renskötselrätt i någon del av trakten, omfattar 
denna rätt hela trakten. Följden av detta blir, att samebyarna försöker hävda, 
att trakten är så stor som möjligt, medan markägarna självklart utan större 
framgång drivit den motsatta åsikten. Såväl samebyarna som deras sakkun-
nigvittnen påstår, att trakten bestäms av renens behov (sid. 16). Likartad är 
definitionen, att trakten är det område som behövs för vinterbetet (sid. 16). 
Det förklaras också, att trakten för vinterbete måste vara mycket stor och ha 
flytande gränser. Tydligen är det renens behov som helt avgör traktens stor-
lek, som anses kunna variera. Några synliga och fastställda gränser finns 
inte. Det går inte att tala om en gräns i vedertagen bemärkelse. Egentligen är 
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det märkligt, att någonting så svävande som ”renens behov” ska få avgöra 
var en näring får bedrivas på andras marker. 
    Gränsdragningskommissionen påstår, att trakten måste vara mycket stor 
och beror på hur renskötseln bedrivits och bedrivs (SOU 2006 :14, sid. 395). 
Detta kan stämma, om traktbegreppet kopplas till urminnes hävd, och denna 
kan förvärvas även i fortsättningen. Men kvar står ändå problemet, hur långt 
från område med bevisad renskötsel sträcker sig trakten?  
   ”Trakten kan vara ett större eller mindre landområde” (sid. 28). ”Inte går 
det heller att fastställa hur stor en trakt maximalt kan vara. I detta mål influe-
ras traktbegreppet i någon mån av hur renskötseln utnyttjar markerna”. 
     Någon klar uppfattning om hovrättens syn på traktbegreppet går det inte 
att få, men med utgångspunkt i domen förefaller det som om hovrätten har 
godtagit samebyarnas uppfattning och i botten på alla förklaringar ligger 
”renens behov”. Grundkravet att renskötselrätten vilat på urminnes hävd 
tycks vara bortglömt.  
    I en skrivelse som daterats den 16 juni 2006 skriver samebyarnas ombud, 
att ”Västerbottens län kan tjäna som en utgångspunkt för traktbegreppet i 
målet” (sid. 34 (113). Om detta skulle vara en riktig tolkning - den har fram-
förts även i andra sammanhang - borde hovrätten inte ens ha tillåtit mark-
ägarna att få prövningstillstånd. Ingen förnekar ju, att renskötsel bedrivits i 
Sorsele eller Vilhelmina kommuner. Ombuden fortsätter ”Det är alltså bevis-
ningen som konstituerar trakten”. Vad fyller begreppet trakt då för funktion, 
om det krävs bevisad renskötsel för att ett område skall betraktas som trakt? 
Det räcker ju att bevisa, att urminnes hävd föreligger. 
    Umeå tingsrätt noterade i sin dom i nordmalingsmålet, att trakt inte följer 
administrativa gränser (dom T 1733-98, T 2081-05, sid. 132). I stället får 
”begreppet förstås utifrån lagstiftningens syfte att reglera gränserna för vin-
terbetesmarkerna, och det får från fall till fall prövas om en viss fastighet kan 
ingå i en trakt, där renskötsel av ålder bedrivits.” Men då blir ju varje fall en 
domstolsfråga, och vi har här ytterligare ett exempel på att ett så diffust be-
grepp inte bör ingå i en lagtext.  
    I de olika förklaringarna till hur begreppet trakt skall tolkas finns i regel 
ett inslag av att det är renens behov som styr något slags gränsdragning. Men 
om en renägare skulle utöka sitt renantal, blir naturligtvis renarnas behov av 
betesområde större. (Vi ser alla överbetade marker och kraven på samebyar-
na att minska renbeståndet.) Men detta borde inte ge en juridiskt hållbar rätt 
att utöka renskötselområdet. Då skulle ju begreppet trakt kunna komma i 
konflikt med begreppet urminnes hävd. Denna tolkningen av traktbegreppet 
kräver en särlagstiftning för renskötseln. Om en bonde skulle utöka sitt djur-
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antal, skulle ingen komma på idén, att han utan kostnad skulle få utnyttja 
grannens mark.  
    En annan fråga som det inte går att få något entydigt svar på är hur långt 
utanför bevisad renskötsel trakten sträcker sig. Men i nordmalingsmålet var 
det tydligen möjligt att göra en sådan avgränsning, eftersom alla i målet in-
gående fastigheter påstås ligga inom trakten.  
    De långa diskussionerna i både tingsrätten och hovrätten samt förklaring-
arna i de båda domarna visar, att traktbegreppet är direkt olämpligt för att 
reglera renskötselrätten. Rennäringslagen ger ingen förklaring, och inga en-
tydiga svar ges i förarbetena till renbetes-/rennäringslagarna. Tolkningsut-
rymmet är i det närmaste obegränsat.  
 
Urminnes hävd  
Hovrätten definierar med stöd av gamla jordabalken, 15 kap. 1§. ”urminnes 
hävd” ”där man någon fast egendom eller rättighet i så lång tid okvald och 
ohindrad besutit, nyttjat och brukat haver, att ingen minnes eller av sanna 
sago vet, huru hans förfäder eller fångesmän först därtill komne äro” (sid. 
28). Hovrätten förklarar också, att det har ansetts att detta bruk skall vara 
kontinuerligt och gälla ett avgränsat område. Redan kravet på ett avgränsat 
område medför avsevärda problem med att tillämpa begreppet urminnes hävd 
på renskötselrätten. Men hovrätten har helt utelämnat andra delar av nämnda 
lag, som skulle ha gjort det svårt för att inte säga omöjligt att tillämpa jorda-
balken på renskötselrätten. Urminnes hävd gällde enbart för odlad jord och 
inte för skogsmark, och den var individuell. Det nämns inte heller, att urmin-
nes hävd kunde ge äganderätt - ett intressant påpekande i samband med dis-
kussionerna om rätten till lappskattelanden. Endast för domen passande av-
snitt av den gamla jordabalken citeras. Däremot nämner hovrätten, att ny 
jordabalk trädde i kraft 1 januari 1972, men redan vunnen urminnes hävd 
skulle fortsätta att gälla. Däremot står inte i denna del av domen, att urmin-
nes hävd inte längre kunde förvärvas, sedan nya jordabalken trätt i kraft. 
Samerna har här som i många andra sammanhang krävt en särlagstiftning på 
grund av renskötselns speciella behov. Hovrätten tycks ha accepterat, att den 
gamla jordabalken kan vara en utgångspunkt, då det ska avgöras, om ren-
skötselrätt föreligger i ett område, eftersom den citeras, men när man läser 
hela domen, framkommer det så många invändningar, att det närmast blir 
fråga om en egen jordabalk för renskötseln (se t. ex. sid. 25 och 30). 
    Enighet tycks råda om att renskötselrätt vilar på urminnes hävd, även om 
formuleringarna varierat över tiden. Av betydelse är också, att den som vid 
tvist åberopar urminnes hävd måste bevisa, att urminnes hävd föreligger. 
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Hovrätten har också förklarat, att bevisbördan ligger på samebyarna (sid. 
33), men den fortsätter omedelbart med förklaringen, att man inte kan kräva 
lika omfattande bevisning, när det gäller perioder som ligger långt tillbaka i 
tiden och påtalar även, att kammarkollegiets norrlandsavdelning brann 1802 
och länsstyrelsens arkiv i Umeå 1888. Hovrätten gissar också - utan något 
stöd alls - att det kan vara ”en förklaring till varför det inte finns så omfat-
tande belägg för perioden dessförinnan (sid. 34). Detta är en vanlig bortför-
klaring, då man saknar belägg för ett påstående. Men min erfarenhet av 
forskningsverksamhet är, att samma sorts handlingar kan finnas i mer än ett 
arkiv, och kopior av en del förlorade handlingar brukar kunna införskaffas. 
(Detta gäller främst lantmäterihandlingar, som brukar finnas på det lokala 
och regionala planet samt på riksnivå.)  
    Med tanke på att begreppet urminnes hävd har så stor betydelse, är det 
viktigt att veta, vad som krävs för att urminnes hävd skall uppkomma och 
bestå. Som vanligt ger lagen inget bestämt svar. Men enligt doktrinen skulle 
tiden kunna vara 90 år (sid. 31). ”Hovrätten finner att en tid om 90 år kan 
vara utgångspunkt även då det gäller sedvanerätten till vinterrenskötsel”. 
Men omedelbart görs en begränsning av tiden: ”men med hänsyn till rensköt-
selns speciella karaktär bör inte en sådan kvalifikationstid i förväg faststäl-
las”. Men alla näringar har ju sin ”speciella karaktär” utan att någon hänsyn 
tas till det. ”Man får också utgå från bevisningen i målet”. Innebär detta, att 
även om bevisen är svaga eller saknas, kan en domstol fastställa, att rensköt-
selrätt föreligger? 
    Det krävs också, att området skall vara kontinuerligt och långvarigt brukat. 
Enligt samma ”doktrin” som ovan får uppehållet vara högst 30 år. Men då 
kan ju ett enda besök vid ”rätt” vald tidpunkt bevara renskötselrätten i 59 år.  
    Hovrätten söker efter godtagbara skäl till avbrott i betet: flen, området helt 
överbetat, skogsavverkningar, infrastrukturåtgärder och andra ingrepp i natu-
ren o.s.v. (sid. 31-32). Överbetning är självförvållad, men övriga hinder stod 
tidigare utom renägarens kontroll. Numera kräver dock många ingrepp i na-
turen samråd, och samebyarna har möjlighet att stoppa ingreppen. För en 
markägare är skälen till avbrotten irrelevanta. Det är den faktiska förekoms-
ten av renskötsel som har betydelse.  
    ”finner hovrätten, att den som påstår att en sedvanerätt har upphört har 
bevisbördan för att så är fallet” (sid. 34). Det förefaller som om hovrätten 
sänkt beviskravet för att sedvanerätt skulle föreligga till en nivå som liknar 
omvänd bevisbörda, d.v.s. bevisbördan faller på markägarna och inte på de 
som åberopat urminnes hävd. Detta har inte tidigare tillämpats i Sverige, och 
var finns stödet för en sådan processföring? Ligger det i den skapade rätten? 
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Då markägarna anser, att renskötselrätt aldrig förelegat i Nordmaling, har de 
inte ansett sig behöva bevisa, att rätten upphört. 
    Att urminnes hävd föreligger bör bevisas av den som påstår att så är fallet. 
Det blir samma bevisprövning som då uppkomsten skall bevisas, men bevis-
prövningen mycket enklare, eftersom kraven är mycket lägre. Situationen blir 
naturligtvis helt annorlunda, om man utgår ifrån, att urminnes hävd inte kan 
gå förlorad. Men för detta finns inget stöd i svensk rätt.  
 
Hovrättens bedömning  
Det är inte endast markägarnas och samebyarnas (i praktiken deras ombuds) 
framställningar som är viktiga att analysera. Det är bara partsinlagor, och 
ombuden är anlitade för att föra sina klienters talan. Då är vittnenas och sär-
skilt de s. k. sakkunnigvittnenas uppgifter av större intresse, speciellt den 
digra utredning som genomförts av Peter Eriksson. Men den största betydel-
sen har hovrättens bedömning och överensstämmelsen med gällande rätt. 
Analysen försvåras dock av att hovrätten inte bara tillämpat fri bevisvärde-
ring utan även har ”skapat rätt” och inte redovisat innehållet i denna rätt och 
dessutom gjort politiska bedömningar (sid. 27). Lagen tycks ha spelat en 
underordnad roll, medan förarbetena givits stor tyngd, om dessa gynnat de 
renägande samerna, medan de förbisetts, då de ifrågasatt renägarnas intres-
sen (jämför t. ex. delar av förarbetena till 1886 års renbeteslag, särskilt lag-
rådets protokoll, med förarbetena till 1928 års renbeteslag). I de för domen 
passande förarbetena har hovrätten okritiskt godtagit dessa utan att synbart 
ha beaktat kritiken från markägarnas juridiska ombud och sakkunnigvittnen. 
(Bristerna i dessa förarbeten har tidigare påvisats och diskuterats i denna 
rapport.)  
 
Vittnesmålen  
Vad markägarnas vittnen och framförallt sakkunnigvittnen sagt får vi knappt 
veta någonting om och därför inte heller, hur hovrätten bedömt dessa vitt-
nesmål. Men tolkningen måste bli, att hovrätten bedömt dem vara så värdelö-
sa, att de inte behövde beaktas. Av samebyarnas vittnen fick många framföra 
sina vittnesmål utan att de på något sätt ifrågasattes. Intressant är, att en del 
vittnesmål utgår från en slaktare, vilket borde ha resulterat i några reflektio-
ner. Markägare berättade för mig, att renar fördes till kusten för att köttet 
skulle säljas. Jag har inte kontrollerat, i vilken utsträckning dessa slaktresor 
ägt rum, men även detta skulle vara ett intressant forskningsprojekt. Det har 
att göra med handel (stadsmonopol) och sjöfart (stapelstäder, inrikes- och 
utrikeshandel). Intressant blir då också den intervju som Lars Rumar redovi-
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sar i ”Samernas sedvanemarker i arkivens spegel” med samen Torkel An-
dersson, född i Frostviken 1863. ”Ända till någon tid efter inlandsbanans 
tillkomst flyttade lapparna härifrån trakterna med sina renar ned till kusten. 
Detta hade inte varit alldeles nödvändigt för renarnas betande, fast det var 
bättre med den delen.... men mest for man dit för att få avsättning för köttet 
och renhudarna (sid. 20-21). Rumar skriver också ”Den allra viktigaste fak-
torn tycks dock ha varit, att Inlandsbanan skapade avsättningsmöjligheter på 
renprodukter på närmare håll än vid kusten”. Rumar fungerade inte bara som 
sakkunnigvittne vid nordmalingsrättegången utan han var även underteckna-
re av ”Samernas sedvanemarker” (SOU 2006:14). Frågan blir, om det var 
transport eller renskötsel som framkallade flyttningarna i riktning mot Här-
nösand? Svaret på denna fråga avgör, om det föreligger renskötselrätt där. 
Hittar vi här förklaringen till de många flyttningarna i riktning mot denna 
stad? 
    Bror Saittons och professor Öje Danells (samebyarnas sakkunnigvittnen) 
vittnesmål redovisades i tingsrätten och hovrätten. I huvudsak är det en utför-
lig beskrivning av renskötsel, renarnas behov och antal samt lavförekomster. 
Det närmaste dessa vittnen kommit i bevisföring för att renskötsel skulle ha 
bedrivits i Nordmaling är, att det finns goda lavmarker där, och då renskötsel 
bedrivits i närliggande socknar, fastän ej bevisad av Saitton och Danell, har 
den också enligt deras slutsatser bedrivits i Nordmaling. Detta är en ren giss-
ning och kan möjligen godtas som en hypotes, som måste bevisas för att 
kunna godtas. Trots att det varken i Saittons eller Danells vittnesmål finns 
några direkta uppgifter om faktiskt bedriven renskötsel i Nordmaling, skriver 
hovrätten ”Med hänsyn härtill och till de uppgifter som Bror Saitton och Öje 
Danell lämnat, och då det inte finns något i målet som motsäger deras upp-
gifter finner hovrätten att den renskötsel som ostridigt bedrivits i Nordmaling 
har krävt i vart fall ett område motsvarande Nordmalings kommuns samman-
lagda yta” (sid. 36-37). Men har renskötsel ostridigt bedrivits i Nordmaling i 
den omfattning som krävs för urminnes hävd? Saitton och Danell har inte 
bevisat, att någon renskötsel alls har bedrivits i Nordmaling. Det fanns ingen 
anledning för markägarna att försöka motbevisa deras påståenden om renens 
behov eller att det behövdes ett område som var stort som Nordmalings 
kommun. Men den relevanta frågan var ju, om renskötselrätt förelåg i Nord-
maling på grund av urminnes hävd och inte hur stor yta renen behövde. Det 
är svårt att se någonting alls i Saittons och Danells vittnesmål som visar, att 
renskötsel har bedrivits i Nordmaling, än mindre, att det skett i den utsträck-
ning som krävs för att urminnes hävd skall uppkomma.  
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    Någonting som markägarna hade anledning att ifrågasätta i dessa vittnes-
mål var påståendet att renarna inte skadade skogsplanteringar, men i målet 
ingick inte någon skadeståndsfråga. 
    Då man läser hovrättens underlagsmaterial och dom får man närmast en 
känsla av att Lennart Lundmark står för deras bevisvärdering. ”Genom det 
material som han” (Lundmark) ”har tagit del av angående denna remissom-
gång är han ”fullkomligt säker på” att det förekom renbete i Nordmaling åren 
före 1893” (sid. 42). Men inget material redovisas som styrker påståendet. I 
domen anges det inte, hur länge denna renskötsel bedrivits och i vilken ut-
sträckning den bidragit till uppkomsten av urminnes hävd. Remissvaren för-
anleddes av en motion från 1893. Hovrätten tillät Lundmark att redovisa sina 
slutsatser men inte enskilda dokument från remissomgången. Men då blir det 
omöjligt att värdera hans slutsatser. ”Lennart Lundmark uppger, att de utred-
ningar som genomfördes var av hög kvalitet, och att de byggde på mängder 
av uppgifter som samlats in av tjänstemän som var väl insatta i frågorna. 
Således reste 1895 års Lapplagskommitté till de berörda socknarna och frå-
gade ut befolkningen (sid. 42) I såväl tingsrätten som hovrätten ifrågasatte 
både markägarnas juridiska ombud och sakkunnigvittnen dessa utredningar.  
    Min värdering av utredningarna har tidigare redovisats i denna rapport. De 
vetenskapliga bristerna är påtagliga, varför utredningarna inte kan betecknas 
vara ”av hög kvalitet”. Lapplagskommittén reste inom lappmarkerna och inte 
i kustsocknarna. Eftersom den reste i ”berörda socknar” bedömdes tydligen 
inte Nordmaling vara ”berörd”.  
    I domen på sidan 42 finns samernas flyttningar angivna. Det bör påtalas, 
att alla uppgifter bygger på okontrollerad information från samer. Bristen på 
ortsnamn är påtaglig och frekvens och årtal framgår sällan. Ofta används den 
svävande beteckningen ”flytta ned till kustlandet”, d.v.s. utanför Lappland.  
    Belysande för Lundmarks sätt att arbeta är hans förklaring till att markäga-
re inte hade sett några renar på sina marker. På vintern, då renarna var där, 
satt markägarna inne i stugvärmen, och först på våren lockades de ut, men då 
hade renarna redan lämnat området. Antingen ger han avsiktligt en nidbild 
eller också saknar han kunskap om hur ett bondehemman fungerade. Ved 
höggs på hösten och kördes hem på vintern, liksom fodret från utängarna. 
Vid olika tidsperioder har olika former av skogsbruk bedrivits: kolning, tjär-
bränning och skogsavverkning för olika ändamål. Tidigt fanns bysågar, och 
vid mitten av 1800-talet inleddes den traditionella skogsindustrialiseringen 
tack vare ångsågen. Till detta kommer, att jakt bedrevs under en stor del av 
året - vanligen efter drivande hund. Endast ett tillfälle är känt, då hundar 
skulle hållas i band, därför att renar väntades till området. Om det varit van-
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ligt med renskötsel i Nordmaling, skulle fler sådana förbud varit kända. 
Dessutom bör beaktas, att om renar betat i ett område, syntes spåren så länge 
som snön fanns kvar - ett kraterlandskap i miniatyr.  
    På grund av egen erfarenhet från Örträsk (7 mil från Nordmaling) vet jag, 
att ortsbefolkningen kände till när renar befann sig i området. Dessutom höll 
sig inte samerna dolda i skogen utan sökte sig fram till bebyggelsen, bl. a. för 
att tillfälligt hyra enkla bostäder, t. ex. bagarstugor. Såväl tingsrätten som 
hovrätten tycks ha nonchalerat uppgifterna från markägare som inte sett någ-
ra renar i området, medan däremot de fåtaliga ortsbor som uppgett att de eller 
någon annan person påstått sig ha sett renar bedömts vara trovärdiga. Men 
även dessa uppgiftslämnare redovisar endast enstaka besök och inte en kon-
tinuerlig och långvarig renskötsel som skapat urminnes hävd.  
    ”Det som nu antecknats ger ytterligare stöd för att det funnits en sedvane-
rätt till vinterrenskötsel inom Nordmalings kommun redan år 1886” (sid. 43). 
Det som ”antecknats” är egentligen okontrollerade uppgifter om flyttningar, 
vilka uppgifter dessutom endast sporadiskt berör Nordmaling.  
 
1912 – 1913  
”För att bedöma huruvida renskötsel har förekommit i Nordmaling under 
1800-talet är även Renbetesdelegationens undersökningar åren 1912 och 
1913 av betydelse” (sid. 43). Utredarnas resultat redovisas. Innehållet och 
tillämpningen av metodiken har tidigare beskrivits och kritiserats i denna 
rapport, varvid resultatet bedömdes som ovetenskapligt. Hovrätten avfärdar 
fastighetsägarnas kritik av undersökningarna från åren 1912 och 1913. Den 
t.o.m. förklarar ”Inte heller finns det någon anledning att ifrågasätta deras” 
(samernas) ”uppgifter”. Uttalandet tyder antingen på ren okunnighet om 
intervjumetodens problem eller en avsiktlig felbedömning som passar in  för 
domslutet. 
    ”De lämnade beskrivningarna tyder på att man under de aktuella åren an-
vänt sig av större delen av Nordmalings kommun” (sid. 44). Vilka år avses 
och hur många? Inte ens om man godtar samernas samtliga uppgifter, är det 
rimligt att dra den slutsatsen, att renskötsel under den aktuella tiden har be-
drivits i ”större delen av Nordmalings kommun”.  
    ”Vad som nu angetts vinner stöd av vad som framkommit vid förhör med 
vittnen och parter i målet under den aktuella tiden” (sid. 44). Stödet finns 
möjligen hos samebyarnas vittnen. Men uppgifterna är så svävande - ofta 
utan koppling till faktiskt bedriven renskötsel - att det knappast finns stöd för 
att renskötseln bedrivits i den utsträckning att urminnes hävd hade uppkom-
mit.  
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    På sidorna 45-47 finns uppgifter om förekomst av samer - ofta rör det sig 
om andrahandsuppgifter. I anslutning till flertalet uppgifter finns det anled-
ning att ställa frågorna När? Hur ofta? Hur många? Vanligen uppges bara 
riktning ”ned mot Nordmaling”, ”flyttat ned mot kusten”, berättat om flytt-
ningar med renar bl. a. till Nordmaling”, ”flyttat med renar ned till Järnäs-
halvön i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet”, ”vid något tillfälle.... 
ned till området alldeles söder om Nordmaling”. Även tidsuppgifter finns: 
”flyttat ned till kusten 1899”, ”måste ha varit omkring 1905”, ”omkring 
1906”. 
    Några uppgifter finns alltså tidsangivna till tiden omkring år 1900. Även 
om alla dessa uppgifter härrör från faktiskt bedriven renskötsel, omfattar 
dock uppgifterna så kort tidsperiod, att urminnes hävd inte hunnit uppstå. 
Många av uppgifterna anger inte, att samerna varit i Nordmaling, och i flera 
fall talas inte om renar utan om samer. Det blir då intressant att jämföra des-
sa uppgifter med Peter Erikssons utredningar, som omfattar flera hundra 
sidor. Erikssons utredningar är de mest omfattande som gjorts för att se, i 
vilken utsträckning renskötsel bedrivits i Nordmaling - långt mer omfattande 
än samtliga statliga utredningar. Under flera år bedrev han utredningsarbetet. 
Hans arbete kan inte betraktas som vetenskaplig forskning, därför att han 
skriver, att han ska bevisa, att det föreligger renskötselrätt i Nordmaling. Det 
rör sig alltså om ett beställningsarbete med i förväg bestämt mål. Detta kan 
ha påverkat såväl hans arbetsmetod som val av underlagsmaterial. Trots allt 
förefaller det som om han redovisat allt material som han påträffat. Det kan 
konstateras, att han har gjort omfattande och noggranna undersökningar - han 
hade ju flera år på sig.  
    Erikssons misstag består inte i insamlingen av material utan i tolkningen 
av detta material. Varje bevisad förekomst av samer blir ett bevis på bedri-
ven renskötsel, fastän inga renar nämns: födslar, begravningar, drunkningar, 
vigslar, möten, beteckningarna lappdräng och lappiga utan att veta. om det 
var den etniska eller yrkestillhörigheten som avsågs, getare, fiskare. I sam-
manhanget bör påtalas, att den som inte hade ett arbete, betraktades som 
lösdrivare och kunde straffas för detta. Lindrigaste straffet för en arbetslös 
same var att bli sänd tillbaka till Lappland. Bestraffning av lösdrivare var 
lika för alla och inte en diskriminering av samer. 
    Erikssons disposition måste betecknas som ”rörig”, och utredningen blir 
därför delvis svår att överblicka. När dessutom samma uppgifter återkommer 
på flera ställen, blir läsaren lätt förvirrad.  
    Jag avstår från att kommentera Erikssons behandling av muntliga uppgif-
ter, geografiska och personnamn samt arkeologiskt material. Erikssons tolk-
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ningar av dessa källor bidrar knappast till att klarlägga frågan, om renskötsel-
rätt föreligger i Nordmaling. 
    I ett försök att systematisera Erikssons uppgifter om bedriven renskötsel i 
Nordmaling har jag gjort en tidsindelning i 50-årsintervall (1751-1800) och 
10-årsintervall (1801-1971). Urminnes hävd kan inte erhållas sedan nya jor-
dabalken trätt i kraft 1972. För varje tidsperiod har jag angett antalet renfö-
rekomster enligt Erikssons utredning. Därigenom får man en överblick av 
både tidpunkt och frekvens, och det blir lättare att bedöma, om renskötsel har 
bedrivits i Nordmaling så långvarigt och kontinuerligt, att renskötselrätt före-
ligger på grund av urminnes hävd. 
 
Systematisering av utredare Erikssons uppgifter.  
 
1700 – 1750. Inga belägg för renskötsel. 
1751 – 1800. Lars Larssons bouppteckning. Han hade ägt några renar.   

Renar flyttas från Holmsjö till Bjärten.  
1801 - 1810. Ella Olofsdotters bouppteckning. Några renar. 
1811 – 1820. Inga belägg för renskötsel. Personuppgifter.  
1821 – 1830. Endast personbelägg. 
1831 – 1840. Endast personbelägg. 
1841 – 1850. Endast personbelägg. 
1851 – 1860. Namn på lantmäterikarta: Lappåsen, Renängsmyren. Inga  
                     fjällsamer ska ha funnits i Nordmaling 1859-1864. 
1861 – 1870. Två flyttlag 1865/66. Men beviset är två födelser och inte  
                     angiven förekomst av ren.  
1871 – 1880. Födelse och dop. 
1881 – 1890. Renar på Rönnholms marker. Enligt muntlig uppgift ska flera 

rajder ha förekommit 1883/84.  
1891 – 1900. Örn slog renkalv, troligen inte i Nordmaling. Det påstås att  
                    vintrarna omkring 1900 betade 2000-4000 renar i området. 
1901 – 1910.  12 mars 1906 passerade en renhjord Orrböle (Umebladet).  
                     28 mars 1906 fanns en skock vilsekomna renar i Hummelholm 

(Umebladet). De flesta vintrar 1906-1911/12 tycks man inte ha 
flyttat. 

1911 – 1920. Informants far minns renar i Brattfors 1915. Lappfogden talar 
om störande hundar i 4 nordmalingsbyar (1913/14?). 1910-
talet anges vara i grunden ganska okänt. Personuppgifter.  

1921 - 1930. Vintern 1924/25 fick barnen i Gräsmyrs skola ledigt för att se 
en stor renhjord. Muntlig uppgift. 1927/28 eller 1928/29 för-
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des en renhjord från Öreälvsbron mot Brattfors enligt infor-
mand. Men tiden 1918-1924 visste inte Eriksson mycket om, 
vilket han antog vara den faktiska situationen. Det fanns ej 
några uppgifter i tidningarna.  

1931 - 1940. På 1920- och 1930-talen fanns renar i närheten av Nordma-
ling. Vaga muntliga uppgifter, t. ex. flyttning från Skarda 
(Lappland) på väg till Nordmaling (1935/36). ”Lapparnas buf-
föring till kusten skedde i vår ungdom och upphörde i slutet av 
1930-talet (Tycho Nyman). Om denna uppgift är korrekt, skul-
le det ha skett ett avbrott i renskötselrätten på mer än 30 år 
före 1972, och enligt praxis skulle då renskötselrätten i Nord-
maling ha upphört, om den någonsin funnits där.  

1941 – 1950. Under 1940-1960-talen skedde bete längre in i landet. Eriksson 
påstår, att det sannolikt skett några flyttningar under denna 
tid, men han säger, att det är en ”kvalificerad gissning”. Han 
anför inga faktiska belägg för att renar befunnit sig i Nordma-
ling under denna tid.  

1951 – 1960. Förhållandevis likt 1940-talet. Betesbesiktning av lappfogden. 
Under 1950-talet var der snarast inget kustbete i Nordmaling. 

                       1953-1989. Inga minnen av renskötsel i Långed.  
1961 – 1971. På 1960-talet fanns strörenar intill Orrböle. Sommaren 1971 

jagades en flock strörenar. (Detta är inte renskötsel som skapar 
renskötselrätt.) För åren 1965/66 och 1971/72 har inte Eriks-
son några belägg. Han uppger också, att Grans lappby besökt 
nedre landet (utanför Lappland) endast en gång på 49 eller 50 
år efter 1911/12, troligen 1943/44. Rans lappby tycktes vara 
nedanför odlingsgränsen bara vart femtonde år. 

 
Trots de fåtaliga bevisen på faktiskt bedriven renskötsel i Nordmaling skriver 
Eriksson ”Tiden mellan åren 1822 och 1936 är så exempellöst full med be-
lägg för kontinuerlig renskötsel i Nordmaling samt i samtliga av dess grann-
socknar, att det närapå är överflödigt att ens nämna dem” (sid. 108 i utred-
ningen). Varhelst en same visat sig är det i Erikssons värld ett belägg för att 
renskötsel bedrivits där. Men som framgår av min sammanställning av hans 
utredning har han inte bevisat, att renskötsel bedrivits så kontinuerligt och 
långvarigt, att urminnes hävd för renskötsel har uppkommit - inte ens om 
man accepterar en kortare kvalificeringstid än 90 år - en tidsperiod som blivit 
praxis. Det är bara enstaka år som verklig renskötsel bevisats. Även muntliga 
bevis om påstådd renskötsel måste kontrolleras. Men varken Eriksson eller 
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hovrätten tycks ha ifrågasatt de muntliga uppgifterna - än mindre kontrollerat 
dem.  
    Med hänsyn till det omfattande och noggranna arbete Eriksson lagt ner för 
att dokumentera att renskötsel bedrivits i Nordmaling och hur få faktiska 
belägg han anger för förekomst av renar, blir hans utredning närmast ett be-
vis på att renskötselrätt inte kan föreligga i Nordmaling. Som redan tidigare 
påtalats är Erikssons utredning för nordmalingsområdet långt mera omfat-
tande än de statliga utredningar, som åberopats i nordmalingsmålet.  
    Som bevis på påstådd bedriven renskötsel har ett antal vittnesmål åbero-
pats. Samebyarnas uppgifter är självklart partsinlagor, som måste kontrolle-
ras. Tidsangivelser och ortsangivelser är ofta oklara. Påståendet av Vapstens 
sameby, att de ”kontinuerligt nyttjat området från Pengsjö måste komplette-
ras med andra källor. Om ordet ”kontinuerligt” använts i samma betydelse 
som då det gäller renskötselrätt, måste ett stort frågetecken sättas för påstå-
endet.  
    I många fall har vittnena lämnat andrahandsuppgifter utan angivelse av år 
eller plats. Ofta är det endast uppgifter om närvaro av samer, eller att samer 
varit getare. Men vid min genomgång av ett antal byskrin fanns inga samer 
nämnda som getare. Däremot fanns uppgifter om vilka som varit getare. 
    Om man sammanställer uppgifter från samebyarnas och markägarnas vitt-
nen och tidningsartiklar visar det sig, att renskötsel förekommit under några 
år omkring sekelskiftet 1900 i nordmalingsområdet. Vissa av fastighetsägar-
nas vittnen har uppgett, att de sett renar i området 1929-1930, 1947 och 
1968-1969. Men i domen finns ingen uppgift om renmängd och varaktighet. 
De muntliga uppgifterna visar snarare sporadiska besök än långvarig konti-
nuerligt bedriven renskötsel. Några av markägarnas vittnen har varken sett 
eller hört talas om att det funnits renar i nordmalingsområdet.  
    Som tingsrätten framhåller i sin dom T 1733-98, T 2081-05, sid. 138 är 
”de uppgifter som framkommit i utredningen, främst vad som uppgetts i för-
hör under sanningsförsäkran och vittnesförhör, om vinterren-skötsel i Nord-
maling under 1900-talet motstridiga. Det har dock lämnats åtskilliga uppgif-
ter om en renskötsel i Nordmaling som i frekvens och omfattning överstiger 
vad fastighetsägarna vitsordat”. Egentligen är det överraskande, att mark-
ägarna eller snarare deras juridiska ombud vitsordat bedriven renskötsel i så 
stor utsträckning som skett, därför att bevisen är svaga eller inte redovisade. 
Självklart har inte samebyarna haft anledning att förneka dessa ”vitsordade ” 
uppgifter. Det ger utrymme för en gissning, att om renskötsel bedrivits där, 
är det tänkbart, att den även bedrivits i Nordmaling. 
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    Som forskare kräver man normalt, att muntliga uppgifter skall bekräftas av 
andra källor, men tingsrätten gjorde ingen sådan kontroll. Tingsrätten tycks 
också ha satt större tilltro till samebyarnas vittnen än till markägarnas, men 
tingsrättens uppfattning var ju, att redan den renskötsel som bekräftats av 
fastighetsägarna för tiden efter 1928 var tillräcklig för att bevara den vunna 
sedvanerätten. Men frågan gällde, om sedvanerätt hade uppkommit och inte 
om den bevarats efter 1928. Med tanke på hur lätt det är att bevara en upp-
kommen sedvanerätt - ett besök vart trettionde år - är det lätt att bevisa, att en 
uppkommen sedvanerätt bevarats, men i nordmalingstvisten skulle det avgö-
ras, om sedvanerätt förelåg.                   
 
Byordningarna 
”Även om fastighetsägarna inte fått yttra sig innan byordningarna år 1946 
fastställdes, visar ändå innehållet i dessa vilken uppfattning som förelåg be-
träffande samernas rätt till vinterrenskötsel” (sid. 52). Vid reglering av mark-
användning skall alla berörda parter höras, och därför borde fastighetsägarna 
ha hörts. Fastställelsen är endast administrativ, och uppfattningen om samer-
nas rätt till vinterrenskötsel är samebyarnas uppfattning. Inga fältstudier 
gjordes för att kontrollera, om renskötsel faktiskt bedrivits inom samebyar-
nas hela område i sådan utsträckning att urminnes hävd uppkommit, d.v.s. 
om kravet på renskötselrätt hade uppfyllts. Förfarandet gav inte heller mark-
ägarna möjlighet att överklaga beslutet.  
  ”Göran Lundvalls och Lars-Göran Brandts uppgifter är här också av bety-
delse” (sid. 52). De var tjänstemän vid länsstyrelsen och lantbruksnämnden 
och representerade egentligen rennäringen. Samarbete har skett med same-
byar (sid. 53). Därför måste deras inlägg närmast betraktas som partsinlagor. 
”Vidare bygger markanvändningsredovisningarna på ingående intervjuer 
med samebyarna” (sid. 53). Även denna gång gjordes det vanliga intervjufe-
let att inte samråda med markägarna.  
    ”I dag upprättas byordningarna av samebyarna”. I praktiken men inte rent 
formellt var det så även tidigare. Märkligt är det, att samebyarna numera 
ensamma kan upprätta planer för stora delar av markanvändningen utan att 
samråda med markägarna. Samebyarna brukar ju i alla möjliga sammanhang 
kräva samråd, och de har även lyckats fördröja men inte hindra avverkning, 
därför att inte samråd hållits.  
   ”Det har inte framkommit att samerna beträffande någon del skulle ha upp-
gett sin upparbetade rätt till renskötsel” (sid. 53). ”Uppgett” låter som om 
samerna inte informerat om sin renskötselrätt i stället för att de inte har av-
stått ifrån den, men varför skulle samebyarna på eget initiativ avstå från ren-
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skötselrätten. Men tvisten gäller ju om renskötselrätt föreligger i Nordmaling 
eller om den någonsin funnits där. Från markägarhåll fanns ingen anledning 
att diskutera om renskötselrätten upphört, då de anser, att den aldrig funnits i 
Nordmaling. För dem var det ingen adekvat frågeställning att bevisa, att ren-
skötselrätten upphört. ”Hovrätten finner således att den upparbetade hävden 
alltjämt består” (sid. 54). Har den frågan verkligen prövats? Det förefaller 
vara en avledande manöver för att rikta uppmärksamheten på någonting an-
nat än den verkliga frågeställningen: ”Har renskötsel bedrivits i Nordmaling i 
den utsträckning, att renskötselrätt uppkommit på grund av urminnes hävd?” 
Alla tycks vara eniga om, att urminnes hävd kan ge renskötselrätt, men då 
måste det ju bevisas, att renskötsel bedrivits i sådan utsträckning som krävs 
för urminnes hävd, och det borde inte räcka med att någon minister eller 
tjänsteman har påstått, att renskötselrätt torde föreligga. Såväl tingsrättens 
som hovrättens dom tycks att döma av domskälen till stor del vila på sådana 
uttalanden, medan det av redovisat bevismaterial inte framgår, att renskötsel 
bedrivits i Nordmaling i den omfattning, som krävs för att den skall kunna 
betecknas som långvarig och kontinuerlig, och tydligen har inte markägarna 
upplevt påstådd renskötsel som ”uppenbar” förrän under 1900-talets sista 
årtionden. 
 
Sammanfattning  
Hovrätten sammanfattar domen på endast sju rader. ”Sammantaget finner 
hovrätten att det i målet är visat att samerna förvärvat sedvanerätt till vinter-
renskötsel grundad på urminnes hävd inom de områden där nu aktuella fas-
tigheterna är belägna. Denna rätt har samerna förvärvat senast i samband 
med att 1928 års renbeteslag trädde i kraft. Hovrätten finner vidare, att denna 
rätt alltjämt består i hela det aktuella området. På grund av det anförda finner 
hovrätten att tingsrättens domslut skall fastställas i de nu aktuella delarna”.  
   I sammanfattningen finns inget anfört som bevisar, att urminnes hävd skul-
le föreligga utan bara ett påstående, att rätten förvärvats ”senast i samband 
med att 1928 års renbeteslag trädde i kraft”. Men i denna lag stadgas inte, i 
vilka områden renskötselrätt föreligger, utan enligt den skall det kunna bevi-
sas, att renskötsel bedrivits långvarigt, kontinuerligt och opåtalat. Att döma 
av det framlagda bevismaterialet har renskötsel inte före 1928 bedrivits i en 
sådan utsträckning, att urminnes hävd uppkommit. Det ligger närmast till 
hands att beteckna den bedrivna renskötseln som sporadisk. Med hänsyn till 
det uppgivna året (1928) bör hovrätten främst ha beaktat tiden 1838-1928. 
För den tiden har det bevisats, att samer vid flera tillfällen befunnit sig i det 
aktuella området men det finns inga bevis på att de bedrivit renskötsel i nord-
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malingsområdet annat än med undantag för några enskilda år. Det hade varit 
önskvärt, att hovrätten i sammanfattningen hade redovisat vad som visar att 
samerna förvärvat sedvanerätt till vinterrenskötsel och inte bara påstått det. 
Men det är omöjligt att förstå, hur detta skulle ha varit möjligt med utgångs-
punkt från tillgängligt bevismaterial. Formuleringen i sammanfattningen ger 
snarast intryck av ett obevisat påstående.  
 
Skiljaktig uppfattning Mål nr T 155–06 Bilaga C  
Hovrättspresidenten Anders Jacobaeus är skiljaktig. Men även han anför, att 
”renbetesrätt med urminnes hävd får anses ha uppkommit inom samma trak-
ter senast när 1928 års renbeteslag trädde i kraft”. Men han skriver, att det 
”får anses” i stället för ”har uppkommit” liksom ”anser jag att samebyarna 
lyckats visa att det förekom etablerad renskötsel i de trakter som omfattar de 
i målet aktuella fastigheterna”. Men hovrättspresidenten anger inte, varför 
han ”anser” att samebyarna lyckats bevisa renskötselrätt. Han påstår även, att 
de nu aktuella fastigheterna ligger i trakter, där renskötselrätt föreligger, 
fastän han inte kan förklara, vad som menas med trakt. ”trakt är relativt obe-
stämt och får inte begränsas snävt.... Det är inte uteslutet att en viss trakt 
varierar i storlek och utsträckning över tiden”. Men om man har denna diffu-
sa uppfattning om vad en trakt är och omfattar, hur är det då möjligt att avgö-
ra, om fastigheter ligger inom trakten. 
    Hovrättspresidenten förklarar, att ”bevisbördan för att det inte förekommit 
någon renskötsel ligger på fastighetsägarna”. Men då kvarstår frågan: ”Hur 
bevisar man en icke-händelse?” Dessutom vilar renskötselrätten på urminnes 
hävd, och enligt lagen skall den som åberopar urminnes hävd bevisa sin rätt. 
Det krav som hovrättspresidenten ställer på markägarna kan betraktas som 
omvänd bevisbörda, och det kravet finns i svensk rätt eller rättspraxis på 
skatterättens område, men rimligen inte här.  
    Enligt hovrättspresidentens uppfattning skulle inte renskötselrätten ha 
bibehållits i ett stråk söder om väg E4. Men han överröstades i den delen. I 
övriga frågor var han ense med majoriteten.  
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13. Finländsk och norsk rennäringslagstiftning 
 
Den finska rennäringslagstiftningen avviker markant från den svenska, me-
dan likheterna mellan norsk och svensk rennäringslagstiftning är påtagliga, 
även om betydande skillnader finns i delar av lagstiftningen.  
 
Finländsk rennäringslagstiftning  
I Finland är det enklare att avgöra var renskötselrätt föreligger (Lag 
848/1990). Där finns ett särskilt avgränsat område bestående av Lapplands 
län (utom städerna Kemi och Torneå samt Keminmaa kommun) samt delar 
av Uleåborgs län (berörda kommuner - hela eller delar anges). Dessutom är 
statliga marker norr om en på karta dragen gräns avsedda för renskötsel. 
Renskötselområdet avgränsas alltså av administrativa eller andra tydliga 
gränser (§ 2). 
    Kravet för att få bli renägare är, att man är finsk medborgare (§ 4). I mot-
sats till i Sverige anges det vem som får bedriva renskötsel och var det får 
ske. 
    Vid en jämförelse mellan nordmalingsdomen och den finska renskötsella-
gen. förefaller det som om de svenska renägarna skulle ha mycket större 
rättigheter än de finska renägarna. Med utgångspunkt från rennäringslagen 
ligger det nära till hands att dra den slutsatsen, att det i Finland skulle vara 
lättare att undvika rennäringsrättegångar i mångmiljonklassen, eftersom re-
gelverket är klarare utformat. 
 
Norsk rennäringslagstiftning  
Lov om reindrift. Lov 2007-06-15 nr 40.  
Den norska rennäringslagstiftningen påminner i många avseenden om den 
svenska men ger en klarare bild av vem som har renskötselrätt. Den samiska 
befolkningen har som följd av ”alders tids bruk” rätt att bedriva renskötsel i 
de delar av fylkena Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Tröndelag, Hedmark 
och Sör- Tröndelag, där ”reindriftssamerna fra gammelt har utövet reindrift” 
(§ 4). Redan här framgår det, att bara vissa samer har eller kan få rätt att 
bedriva renskötsel. För att inse denna begränsning i den svenska rennärings-
lagen krävs vissa specialkunskaper utöver det som direkt framgår av lagtex-
ten. I den norska lagen finns begränsning till vissa klart angivna geografiska 
områden, där renskötsel får bedrivas. Några sådana gränser finns inte i Sve-
rige, där renskötselområdet med hjälp av tolkning av lagen eller ”skapande 
av rätt” kan utvidgas. Däremot är rätten att bedriva renskötsel inom det be-
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stämda området lika oklart angiven som i Sverige: ” av gammelt utövet 
reindrift” respektive ”urminnes hävd”.  
    Utanför samiska renbetesområdet kan inte renskötsel bedrivas utan särskilt 
tillstånd från konungen (§ 8), och det krävs även skriftligt samtycke från 
andra rättighetsinnehavare. Det är alltså inte ”renens behov” som styr var 
renskötsel får bedrivas.  
    Endast personer som har rätt till renmärke får äga ren (§ 9), men för att få 
äga ren krävs, att renen ingår i en ”siidaandel eller i en ”sideordnad rekrutte-
ringsandel”. 
    Rätt till renmärke har personer av samisk ätt som vid lagens ikraftträdande 
hade rendrift som huvudnäring eller hade föräldrar eller far/morföräldrar som 
hade rendrift som huvudnäring samt ingår i siidaandel (§ 32). 
    Siida är en grupp renägare som ”utöver reindrift i felleskap på bestämda 
arealer (§ 51).  
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14. Slutkommentar 
   
I två omfattande rättstvister och för förlorande part resulterande i mycket 
höga rättegångskostnader  - härjedals- och nordmalingsmålen - har renbetes-
rätten på privat mark behandlats. (Skattefjällsmålet gällde äganderätten till 
mark.) Även om utgångslägena var likartade, blev utgången av målen olika, 
men det bör påtalas, att nordmalingsmålet är överklagat till HD och därför 
inte definitivt avgjort. I härjedalsmålet är renägarna besvikna över förlusten, 
då de anser sig ha renskötselrätt där, och i nordmalingsmålet är markägarna 
både förvånade och besvikna, därför att de anser, att renskötselrätt inte före-
ligger på deras marker och tog för givet att utgången skulle bli densamma 
som i Härjedalen. Utgången visar, att det är omöjligt att förutse utgången av 
ett mål, och då ligger det nära till hands att tycka, att det är något fel på gäl-
lande lagstiftning och rättspraxis. Om man vill göra en jämförelse mellan de 
båda målen, bör man helst bortse ifrån, att Hovrätten för Övre Norrland inte 
bara gjorde ett politiskt ställningstagande utan även skapade en egen rätt, och 
dömde efter denna. Men även om man tar hänsyn till det unika i nordma-
lingsdomen, kvarstår frågetecknen kring de olika bedömningarna - i synner-
het som en av domarna i härjedalsmålet även medverkade i Hovrätten  för 
Övre Norrland. De båda domarna kan locka såväl mark- som renägare att 
inleda nya rättegångar, och de får även stöd för detta i förarbetena till de 
olika renbetes/rennäringslagarna, där det står, att oklara frågor skall avgöras 
vid domstol, även om utredaren Alvås påstår i sin utredning Samernas sed-
vanemarker, att i framtiden kommer den typen av rättegångar närmast att bli 
överflödiga. 
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Rennäringslagstiftningen i teori och praktik med 

Nordmalingsrättegången som belysande exempel

Enligt rennäringslagstiftningen är renskötselrätten en brukningsrätt som vilar på 
urminnes hävd, men det finns ingen definition som visar vad som krävs för att urminnes 
hävd skall uppkomma. Motsvarande begrepp fanns redan i 1734 års lag, men hade där 
en helt annan betydelse. Den gällde endast för uppodlad mark och var individuell.

Den som åberopar urminnes hävd måste kunna bevisa, att urminnes hävd föreligger, 
dvs bruket skall ha varit långvarigt, kontinuerligt och opåtalat. Rent praktiskt brukar 
90 års utnyttjande av marken anses vara långvarigt, och om ett avbrott har varit mindre 
än 30 år, har brukandet varit kontinuerligt.

Tyvärr finns även andra centrala begrepp i rennäringslagstiftningen, vilka inte definieras 
t ex trakt och utmark. Detta skapar komplicerade tolkningsproblem vid tvister och 
ger domstolarna en stor makt.

En domstol skall tillämpa lagen och lagens förarbeten och även tolka dessa, göra 
bevisvärdering samt tillämpa tidigare domar, som vunnit laga kraft, fastän de kanske 
varit felaktiga, men felet anses inte ha varit uppenbart. Men Hovrätten för Övre 
Norrland har i nordmalingsdomen  gått ett steg längre än andra domstolar har gjort. 

"Kvar finns en lagstiftning som formellt är tillämplig men som inte på ett balanserat 
och genomtänkt sätt tar hänsyn till samtliga inblandades intressen." Man "måste 
hålla i minnet, att hovrätten därvid agerar i syftet att skapa rätt." Det inryms också 

"ett moment av politiskt ställningstagande." Hovrätten har alltså fattat politiska beslut 
och försökt skapa rätt, dvs styra andra domstolar. Följden blir, att ingen i förväg kan 
bedöma utgången av en domstolsprövning eller förutse konsekvenserna av denna. 
Nordmalingsdomen förefaller utgöra ett hot mot rättssäkerheten, om den vinner 
laga kraft.




