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SAMMANFATTNING    
 
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera samernas livssyn och syn på naturen och 

om och i så fall hur denna syn i praktiken kommit i konflikt med det svenska storsamhället 

(staten, myndigheter och den svenska allmänheten). I syftet ingår att undersöka vad lagen 

säger om rennäring. Syftet innefattar även att undersöka om Hornslandet utmärker sig på 

något sätt när det gäller renskötsel. Utifrån syftet har frågeställningar formulerats. 

Samernas rätt till renskötsel och markområden som de nyttjat sedan urminnes tider 

regleras i rennäringslagstiftningen. Renskötare och sametingets representanter anser att 

människan är en del av naturen. Samernas livssyn och syn på naturen skiljer sig från 

storsamhällets syn. En fallstudie har utförts för att få en bild av hur renskötare och 

storsamhället ser på naturen och rennäringen med fokus på ett kustnära område på 

Hornslandet i Hudiksvall där renar vistats två vintrar under 2000-talet men inte under de 

senaste århundrandena. Det insamlade materialet har analyserats utifrån en 

natursynsmodell som tillämpats som teoretisk tolkningsram.  

Resultatet visar att renskötare vill bevara renbetesområden och naturen intakt 

medan storsamhället generellt vill exploatera naturresurser genom storskaligt skogsbruk, 

vattenkraftsutbyggnad, uppförande av vindkraftsanläggningar, utbyggnad av 

infrastruktur, turism och gruvnäring. Storsamhällets vinstintressen går före naturens 

bevarande och samernas och rennäringarnas intressen. Resultatet från fallstudien visar 

dock att renskötsel går att tillämpa i kustområdet Hornslandet på statens markområden 

utan att konflikter uppstår. Det föreligger således skillnader mellan nordsamisk och 

sydsamiskt område när det gäller konfliktsituationer mellan renskötare och storsamhället. 

Inom nordsamiskt område förekommer ett flertal konflikter mellan renskötare och 

storsamhället. Renskötare, sametinget och storsamhället inom både nordsamiskt och 

sydsamiskt område ser med oro på klimatförändringar. 

 

 

 

Nyckelord: samer, renar, sedvanemarker, livssyn, natursyn, relation till naturen, 

ursprungsbefolkning, rättigheter, identitet.  
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

Samernas rätt till betesmark för sina renar i såväl fjällområden som i kustnära 

skogsområden är en aktuell fråga idag. Den samiska livssynen och synen på naturen 

kopplat till renskötseln har sitt ursprung långt tillbaka i tiden. Det gäller främst ägande 

och brukande av de marker och betesområden som de nyttjat sedan urminnes tider. 

Samernas livssyns har präglats av deras levnadsvillkor i den svenska vildmarken. Synen 

på renskötseln står ibland i motsatsförhållande till storsamhällets intressen. Både samerna 

och staten vill nyttja mark, skogar, betesmark, sjöar, vattendrag och kustnära områden. 

Samerna har under historiens gång haft ett nära förhållande till naturen, vilket återspeglas 

i deras tro, seder och bruk. De har levt i balans med naturen, vilket innebär att inte förstöra 

något i naturen utan endast ta ur naturen det som de behöver för sin överlevnad. De som 

inte levde enligt dessa seder kunde straffas genom att till exempel mista sin renhjord. 

Naturen skulle lämnas till nästa generation i samma skick som de själva en gång tagit den 

i anspråk. Samerna har en nära relation till naturen. Historiskt sett har samerna alltid följt 

sina renar under de olika årstiderna mellan fjällområden och kustområden beroende på 

var och när renarna kunnat tillgodogöra sig erforderligt bete. Enligt samisk kultur indelas 

året i åtta årstider beroende på vilken typ av sysslor som skall utföras. Detta gäller i viss 

mån även idag. Samerna själva talar om det runda livet, vilket innebär ett annat sätt att 

tänka. Genom sin livssyn och tro har de hämtat kraft, råd och vägledning från naturen.  

Samerna och renarna har trängts undan till följd av storsamhällets intressen. 

Denna process har pågått ett hundratal år. Den svenska staten och storsamhället har sedan 

1700-talet åsidosatt renarnas betesbehov. Storsamhället har haft en annan utgångspunkt i 

sitt sätt att se på naturen i strävan efter makt och ekonomisk vinning. Renhjordar utgör än 

idag en livsviktig näring för samernas livsuppehälle. Renskötsel är en näring av urminnes 

hävd, vilket är ett begrepp som har använts för att legitimera renskötselrätten sedan slutet 

av 1800-talet. Urminnes hävd utmönstrades ur jordabalken 1972 men finns kvar i 

rennäringslagen. Renskötselrätten är en grundlagsskyddad rättighet som beror på ett 

långvarigt och av andra accepterat nyttjande av mark och vatten. Renskötselrätt skiljer 

sig i många avseenden från urminneshävd till andra rättigheter. Rekvisit för urminnes 

hävd saknar relevans i flera hänseenden enligt jordabalken när rättsprövning om 

renskötselrätten skall prövas juridiskt. Renskötselrätt bör betraktas som ett särskilt 

rättsinstitut, vilket i tillämpliga delar bör tolkas enligt vad som gäller enligt jordabalken.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR   

Denna uppsats huvudsakliga syfte är att undersöka samernas livssyn och syn på naturen 

idag, och om och i så fall hur denna syn i praktiken kommit i konflikt med den svenska 

staten/storsamhället när det gäller nyttjande av mark och renskötsel med särskild 

hänvisning till fallet Hornslandet i Hudiksvalls kommun. Utifrån detta syfte vill jag ha 

svar på följande frågeställningar:  

• Vilken livssyn och syn på naturen finns hos renskötande samer idag? 

• Vilka eventuella motsättningar till det svenska storsamhället föreligger när 

det gäller livssynen, synen på naturen och renskötseln? Vad säger lagen? 

•  Utmärker sig Hornslandet på något sätt? I så fall hur? 

 

2.1 Avgränsning 

Undersökningen har avgränsats till att gälla endast renskötande samers livssyn och deras 

natursyn inom dagens renbetesområden som ägs av staten och förvaltas av Sveaskog AB. 

När det gäller statens syn på naturen avgränsas undersökningen till dagens situation med 

en viss tillbakablick historiskt sett för att öka förståelsen till dagens ställningstagande. 

(Alvehus, 2013, s.40). 

Representanter för renskötande samer, sametinget, länsstyrelsen Gävleborg, 

storsamhället och staten som markägare har intervjuats. Detta arbete utgör en fallstudie 

som gäller Hornslandet i Hudiksvall där ett 1000-tal renar vistats under två vintersäsonger 

under 2000-talet. Genomförandet av fallstudien redovisas i undersökningsdelen. Karta 

över Hornslandet har erhållits av Länsstyrelsen Gävleborgs representant. (Bilaga 1). 

 

3. MATERIAL OCH METOD  

3.1   Material 

Litteratur som är relevant för det valda ämnet har studerats. Kunskap från föreläsningar i 

religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle har inhämtats. Boken Renarna, markerna och 

människorna av Nils Uddenberg har studerats. Boken bygger på intervjuer och 

enkätundersökningar med både samer, renskötare och svenskar. Uddenberg är författare, 

läkare och docent i psykiatri, etisk sakkunnig i Gentekniknämnden och invald som 

ledamot i Skogs- och Lantbruksakademin. Uddenberg har erfarenhet om samers syn på 

naturen, djur och miljö som han förmedlar i sin bok Renarna, markerna och människorna. 
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I boken åskådliggör Uddenberg samernas natursyn och livsåskådningar och hur deras syn 

förhåller sig till hur svenskarna uppfattar naturen (Uddenberg, 2000).  

Boken Migration och etnicitet - perspektiv på ett mångkulturellt Sverige av 

Mehrdad Darvishpour och Charles Westin (red.) har studerats. Bokens tredje del, 

Samerörelsen och den offentliga svenska samepolitiken, är författad av Patrik Lantto och 

Ulf Mörkenstam. Patrik Lantto är professor i historia och universitetslektor vid Centrum 

för samisk forskning vid Umeå universitetet. Han bedriver huvudsakligen forskning inom 

området samisk samtidshistoria där han fokuserar främst på samernas politiska aktivitet i 

Sverige och svensk samepolitik under 1980- och 1990-talen. Lantto gör jämförelser 

mellan samerna och andra urfolk i världen. Ulf Mörkenstam är professor i statsvetenskap 

och universitetslektor vid statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. 

Denna bok har studerats utifrån att författarna tydliggjort samernas situation idag och 

vilka rättigheter de har. I boken beskrivs hur rennäringslagstiftningen ändrats genom 

tiderna (Lantto och Mörkenstam, 2008). 

Uppgifter har inhämtats från internet, artiklar, statens offentliga utredningar 

(SOU-rapporter) och debattinlägg i Sveriges Radio och TV-program. Insamlat 

intervjumaterial från fallstudien ingår i denna undersökning (empirin). Hur intervjuerna 

genomförts redovisas närmare under rubriken metod.  

I litteraturstudierna ingår Hillevi Helmfrids rapport från 2007, Natursyn – Tre 

svar på vad natur är.  Hon redovisar en natursynsmodell med tre olika kategorier.  Hennes 

modell ligger till grund för den teoretiska tolkningsramen som använts i denna 

undersökning (Helmfrid, 2007). 

Marie Martinssons C-uppsats från 2009, Att vara same igår och idag. Samisk 

religion och natursyn i litteratur och media har studerats liksom Kristina Lindströms 

mastersuppsats från 2011, Synen på naturen – En kvalitativ textanalys av läromedel i 

biologi. Även Lindström har i sin uppsats använt sig av Helmfrids rapport från 2007 

(Martinsson, 2009) och (Lindström, 2011).  

Ewa Ljungdahl, (2014) beskriver i sin bok Jijnjevaerie sameby - historia och 

kulturmiljöer, samernas historia och deras renskötsel och kultur. Denna bok berör 

fallstudien. (Ljungdahl, 2014, s. 13). 

Åsa Virdi Kroik, (2018) beskriver samernas religion och andliga värderingar. 

Hennes beskrivning av samernas tidiga religion har ökat förståelsen för samernas livssyn 

och syn på naturen (Virdi Kroik, 2018). Boken Mänskliga rättigheter och religion av 

Andersson och Modée har studerats för att erhålla ökad kunskap om ämnet. (Andersson 
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och Modée (2011). Boken Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och 

avhandlingar av Rainer Nyberg & Annika Tidström har varit ett stöd vid 

uppsatsskrivandet. (Nyberg och Tidström, 2012, s.125, 134–135). Både primära och 

sekundära källor har använts. De källor som studerats redovisas i källförteckningen. 

 

3.2   Metod  

3.2.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metod som använts har valts utifrån syftet med denna studie som är att 

undersöka deltagarnas upplevelser och syn på renskötsel. Den vetenskapliga 

forskningsansatsen är induktiv där slutsatser dras utifrån empirisk erfarenhet 

”upptäckandets väg”. Kvalitativ forskning kan utgöras av intervjuer som är öppna och 

fokuserar på deltagarnas perspektiv (Lundberg). Öppna och semistrukturerade intervjuer 

har valts för att deltagarna, respondenterna, skulle ges möjlighet att beskriva sina 

upplevelser och erfarenheter med egna ord utifrån sina egna perspektiv.  

Uppsatsens vetenskapliga forskningsansats är fenomenologisk och hermeneutisk, 

där fenomenologi beskriver det som upplevs av respondenterna utan att värdera eller tolka 

det som framkommer och hermeneutik står för att tolka och förstå delarna i relation till 

helheten. Detta är en ansats som lämpar sig för analysen. Jag har strävat efter att hålla 

borta egna värderingar från undersökningen. Den första delen, litteraturgenomgången, 

har skett utifrån kurslitteraturen och övrig relevant litteratur samt uppgifter inhämtade 

från artiklar och debattinlägg. Den metodlitteratur som har använts är böckerna Rapporter 

och uppsatser av Backman (1998), Kvalitativa intervjuer av Trost (2005) och 

Intervjuteknik av Lantz (2013) samt Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder av Holme. & Solvang (1997).  Denna litteratur har varit värdefull för 

undersökningsarbetet. Referenssystemet APA för Röda Korset har tillämpats i detta 

arbete. 

3.2.1.1 Fallstudie. 

En fallstudie är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det 

man undersöker. En fallstudie innebär att undersöka ett samtida problem eller fenomen i 

sin realistiska miljö eller kontext, där gränserna mellan fenomen och kontext inte är givna. 

En fallstudie besvarar frågan varför och hur en specifik händelse förekommer. (Backman, 

2008. s. 49).  
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För att förklara och beskriva den aktuella händelsen på Hornslandet har en 

fallstudie utförts. Med hjälp av djupintervjuer med respondenter erhålls djupare förståelse 

och kunskap om det valda ämnet. För att få svar på frågeställningarna i fallstudien har en 

kvalitativ metod med semistrukturerade bandade telefonintervjuer genomförts med 

deltagare i syfte att undersöka synen på renskötsel med fokus på Hornslandet. En 

respondent intervjuades på plats. Respondenterna i fallstudien representerar renskötare, 

sametinget, Länsstyrelsen Gävleborg och Sveaskog AB (förvaltare av statens 

skogsmarker). Samtliga respondenter kontaktades per telefon innan intervjuerna utfördes 

varefter skriftlig förfrågan tillika information tillsändes respondenterna. (Bilaga 2). Den 

vetenskapliga tolkningsramen utgår från Hillevi Helmfrids natursynsmodell där hon 

tydliggör tre olika kategorier av natursyn, som redovisas under punkt 6.2.1. Intervjuerna 

utgör empirin i fallstudien. Urvalet baseras på personernas olika perspektiv på 

upplevelsen av renarnas vistelse på Hornslandet. Litteraturstudier och synpunkter som 

framkommit vid intervjuerna utgör basen i undersökningen. Det insamlade materialet 

analyserades och sammanställdes varefter ett resultat erhölls (Helmfrid, 2007) och 

(Lindström, 2011). 

 

3.3 Etiska överväganden 

För att skydda respondenternas anonymitet görs ingen detaljerad presentation av var och 

en. Av samma skäl benämns personerna med Sametingets representant, Länsstyrelsens 

representant osv. vid direkta citat ur intervjumaterialet. Deltagarna i en undersökning har 

rätt till integritet och individuellt skydd. (Trost, 2005, s.103) och (Eklund, 2014, s.1).  

 

4. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP  

4.1 Storsamhället 

Med storsamhället menas i denna undersökning staten, myndigheter och den svenska 

allmänheten. Uddenberg, (2000) talar om ”storsamhället” i sin bok Renarna, markerna 

och människorna, där innebörden är densamma. Uddenberg, (2000, s. 143). 

 

4.2 Sedvanemarker 

Enligt betänkande av Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet, SOU 

2006:14, gäller att renskötselrätt enligt rennäringslagstiftningen gäller oberoende av avtal 
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mellan mark- och renägare. Renskötselrätten är oberoende av fastighetsindelningen. Ett 

rättskraftigt avgörande av frågan om ett markområde är belastat med renskötselrätt eller 

inte kan endast erhållas genom ett domstolsavgörande. I betänkandet har 

renskötselområdet delats in i olika kategorier nämligen:  

 
1. bevisad renbetesrätt  
2. enligt markägarnas mening inte bevisad men enligt vår uppfattning övervägande sannolik 

renbetesrätt  
3. av samerna påstådd men enligt vår bedömning inte bevisad eller mindre sannolik renbetesrätt  
4. renbetesrätt saknas 

5. kategori (5) redovisar områden som för närvarande är föremål för domstolsprocesser. Dessa 
områden ingår inte i redovisningen här.  
 

Stora delar av Ångermanland har i historisk tid berörts av vinterbete och detta har också 

skett kontinuerligt fram till idag. Trots detta är sedvanerätten mer eller mindre ifrågasatt 

inom större delen av landskapet. Ett område i norr där är rätten odiskutabel. Området har 

hänförts till kategori 1 och innefattar bl.a. de socknar som hör till Jämtlands län. (SOU 

2006:14). 

5 RENSKÖTSEL, LAGEN OCH SAMEPOLITIK 

5.1 Rennäringslagen  

Rennäringen utövas av samerna med stöd av bestämmelserna i rennäringslagen från 1971 

(SFS 1971:437) och Lag om ändring i rennäringslagen (SFS. 1981:835) jämte vissa andra 

lagar (SOU 2006:14). 

Rennäringslagstiftningen reglerar samernas rätt till renskötsel och brukning av 

markområden som de nyttjat av hävd sedan urminnestider. Rennäringslagen från 1971 

innehåller utförliga regler om hur samebyar ska utformas, styras och skötas. En sameby 

ska fungera som en ekonomisk förening. Rennäringslagen bildar samebyarna och inte 

genom medlemmarnas beslut. En sameby fungerar i princip som en kommun. Den 

samiska kulturen och renskötseln diskuterades i förarbetena till den nya rennäringslagen. 

I förarbetena framhölls att renskötsel var en förutsättning för samisk kultur enligt följande 

lydelse: ”Det är ett samhällsintresse, inte bara från näringspolitiska synpunkter, att 

rennäringens lönsamhet förbättras. Rennäringen är en förutsättning för bevarande av den 

samiska kulturen” Särlagstiftningen var utformad utifrån renskötseln. Avsikten var att när 

rennäringen rationaliserades skulle den bryta de kulturella traditionerna. En viktig 

förändring i den nya lagen var att kvinnor och män erhöll samma rättsliga status. Både 
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kvinnor och män fick bedriva renskötsel. Motiveringen var att motverka att kvinnor 

lämnade traditionella renbetesområden. (Lantto & Mörkenstam, 2008, s. 153). 

Den första lagen om renbete som gällde för hela riket antogs 1886. Nya lagar 

trädde därefter i kraft 1898 och 1928. Den sista lagstiftningen gällande rennäringen är 

från 1971 den så kallade 1971 års rennäringslag. I förarbetena diskuterades, med 

utgångspunkt från då gällande lagstiftning, d.v.s. 1928 års renbeteslag. Vissa 

inskränkningar diskuterades med hänsyn till de krav den moderna samhällsutvecklingen 

ställde men själva grundfrågan diskuterades inte. Principen om sedvanerätt behölls med 

andra ord, men bestämmelserna om skogsrenskötsel och fjällrenskötsel samlades på 

följande sätt.  

Rennäringslagen ger inte tillräckligt skydd av markanvändning som samer 

åtnjuter idag, eftersom lagen innebär att samer samtidigt måste tåla intrång i sin bruksrätt. 

Nedan visas ett utdrag ur 1971-års rennäringslag: 

 
3 § de områden som sedermera upplåtits till utvidgning av dessa fjäll. 

Renskötsel får bedrivas  
1.         hela året i Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker dels ovanför 

odlingsgränsen, dels nedanför denna gräns på mark som tillhör staten (Kronopark) 
och renbetesland där skogsrenskötsel av ålder bedrivs under våren, sommaren eller 
hösten, på renbetesfjällen i Jämtlands län, inom de områden i Jämtlands och 
Kopparbergs län som särskilt upplåtits till renbete,   

2. den 1 oktober – 30 april i övriga delar av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen, 
inom sådana trakter utanför lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder 
bedrivs vissa tider av året. (Rennäringslagen (1971). 

 

Renbetesland utgör mark som vid avvittringen förklarats utgöra renbetesland eller av 

ålder använts som sådant land. Med renbetesfjällen förstås de vid avvittringen för 

samerna avsatta renbetesfjäll. Svenska Samernas Riksförbund (SSR) bildades 1950 som 

en opolitisk riksorganisation, vars uppgift har varit att stärka renskötselns ställning.  Den 

nomadiserande renskötaren tillhör nu en kollektiv samisk identitet. Olika kategorier 

samer har tydliggjorts. (Lantto & Mörkenstam 2008, s. 150–151). 

5.2 Nordmalingdomen 

Högsta Domstolen beslutade 2011 i en sakfråga som gäller ett urfolks rättigheter och 

identitet. Beslutet avlöpte till samernas fördel. Det svenska urfolket fick rätt i en sakfråga 

som gällde ett urfolks rättigheter och identitet. Detta beslut anges som Nordmalingdomen.  

Målet handlade om 104 markägare i Nordmalingområdet som stämde tre samebyar. 

Markägarna hävdade att samerna inte hade rätt till vinterbete inom området. Högsta 
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domstolen gav dock samebyarna rätt till vinterbete inom det aktuella området. 

Markägarna ångrar att de stämde samebyarna. Domen föll den 27 april 2011.  

I och med detta domslut inleds ett nytt kapitel i vår svenska historia. Det är första 

gången som samerna fick rätt i sin sak. Både samer och icke samer fick komma till tals 

innan beslutet fattades. Enligt Bo Andersson utgör vårt urfolk en omistlig del av vårt 

svenska samhälle och en del av vår historia. (Melin och Wikland, 2014, s.23–38).  

Högsta domstolen har i ”Nordmalingdomen” klargjort vissa förutsättningar för 

renskötselrätt grundad på sedvana. Nordmalingdomen får konsekvenser genom att den är 

prejudicerande, vilket betyder att den visar hur lagen skall användas i praktiken. Samernas 

lagliga rätt till betesmarker har därmed stärkts avsevärt.  

 
Kartbilden visar det aktuella Nordmalingområdet. Bilden är hämtad 2018-05-01 från grafik: Sami grafik. 
Publicerad 29 april 2011. Sameradion och SVT Sápmi. 

5.3   Svensk samepolitik och renskötsel 

Sveriges Riksdag har fastställt att samerna utgör ett ursprungsfolk i Sverige. Samerna har 

ensamrätt att bedriva renskötsel och intar därmed en särställning. Deras lagstadgade rätt 

är av avgörande betydelse för bevarande av den samiska kulturen. Samernas rätt till 

renskötsel utgör en sedvanerätt, som har djupa rötter långt tillbaka historiskt sett. Nedan 

redovisas ett utdrag ur Statens offentliga undersökning från 2006.(SOU 2006:14). 
 

Sedan slutet av 1800-talet har urminnes hävd använts för att legitimera renskötselrätten. Urminnes 
hävd utmönstrades ur jordabalken 1972 men finns kvar i rennäringslagen. Renskötselrätten är en 
grundlagsskyddad rättighet som uppkommer genom ett långvarigt och av andra accepterat 
nyttjande av mark och vatten. Urminnes hävd till renskötselrätt avviker i många avseenden från 
urminneshävd till andra rättigheter. I flera hänseenden saknar rekvisit för jordabalkens urminnes 
hävd relevans när rättsfiguren skall tillämpas på renskötselrätten. Vi har därför ansett att 
urminneshävd till renskötselrätt bör betraktas som ett särskilt rättsinstitut, vilket dock i tillämpliga 
delar bör tolkas i enlighet med vad som gällt enligt jordabalken (SOU 2006:14: s 73). 

 
Tidigare forskning visar att konflikter och motsättningar förekommer mellan samerna 

och storsamhället. Långt tillbaka i tiden utfördes intensiv renskötsel baserad på mindre 

hjordar som bevakades noggrant och där mjölkning av renar förekom. Numera 
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förekommer alltmer extensiv renskötsel som uteslutande är inriktad på köttproduktion 

med störres och mer frigående renhjordar som enbart bevakas i ytterkanterna. (Lantto 

och Mörkenstam, 2008, s. 148). Patrik Lantto och Ulf Mörkenstam beskriver i boken 

Migration och etnicitet från 2008 att den svenska statens politik och traditionella 

förhållningssätt är ifrågasatt. Den svenska staten har utövat sin makt, vilken utmanas av 

en framväxande samerörelse. Ny lagstiftning reglerar rennäringen, som innebär ett mer 

omfattande ingrepp i renskötarnas vardag än tidigare. Samerna ställer nu politiska krav. 

Enligt Uddenberg (2000) har samerna och de svenska myndigheterna olika syn på 

naturen och rovdjuren (Uddenberg, 2000: s.104). 

 Den svenska staten kritiseras även från internationellt håll av bl.a. Förenta Nationerna 

(FN), som framför sin oro över samernas situation i Sverige. FN menar att det är 

uppseendeväckande att den svenska staten ännu inte har klarlagt gränserna för renbete 

och att frågan om äganderätt till land och vatten ännu inte utretts. Rennäringen regleras 

hårdare än tidigare enligt gällande lagstiftning. (Lantto & Mörkenstam, 2008:s 139-141).  

Även klimatförändringar och ökat antal rovdjur utgör ett hot för rennäringen i flera 

avseenden enligt sametingets representant. (sametingets representant, 2018). 

 

6 TIDIGARE FORSKNING OCH TEORETISK TOLKNINGSRAM  

6.1   Tidigare forskning 

Tidigare forskning inom det valda undersökningsområdet har inhämtats från litteratur, 

kurslitteratur, vetenskapligt granskade dokument, SOU-rapporter, övrig litteratur som 

anges i källförteckningen. När det gäller fallstudien har uppgifter inhämtats genom 

telefonintervjuer. Forskningsresultat som gäller fallstudien tycks saknas. Uddenberg 

(2000) framhåller i sin bok Renarna, marken och naturen att samerna över lag är ett 

miljömedvetet folk som hyser vördnad och respekt inför naturen och naturens krafter. 

Samernas syn på naturen och deras förhållande till naturen hänger samman med att de 

vistas i naturen. Deras ödmjukhet inför naturen står i kontrast mot det västerländska 

industrisamhällets brist på respekt för landskapet. Samernas religiösa historia skiljer sig 

väsentligt från andra svenskars historia. Samerna vill skydda och bevara naturen som den 

en gång har varit. Uddenberg (2000) förklarar att ”Svenskarna beskrivs som mindre 

benägna att skydda och bevara naturen. Deras inställning till miljöfrågor präglas av en 

utpräglad dubbelmoral”. Svenskarna vill både äta upp kakan och ha den kvar. I många 

fall är svenskarna mindre engagerade i miljöfrågor enligt Uddenberg (Uddenberg, 2000, 

s. 48–49, 138).  
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I boken Migration och etnicitet - perspektiv på ett mångkulturellt Sverige av 

Mehrdad Darvishpour och Charles Westin (red.) beskriver författarna Patrik Lantto & 

Ulf Mörkenstam (2000) Samerörelsen och den offentliga svenska samepolitiken i den 

tredje delen. Från samiskt håll förs en mycket hård kritik mot den politik som förs 

gentemot samernas rättigheter som urfolk. Det gäller rätten till land-och vattenområden 

samt de naturresurser som de haft historiskt sett. Traditionella samiska näringar som 

renskötsel, jakt, fiske och andra naturbaserade näringar och inte minst rätten till 

självbestämmande åberopas särskilt. Samerörelsen utmanar alltmer den svenska statens 

makt. Enligt nuvarande lagstiftning regleras rennäringen mer distinkt än tidigare. Denna 

lagstiftning medförde att samerna förlorade äganderätten till land och att den individuella 

renbetesrätten gjordes om till kollektiv rätt för samebyarna. Avsikten var att separera 

renskötsel från jordbruk och att undanröja eller minska risken för de skador som renarna 

kunde åstadkomma på den bofasta befolkningens ägor. Samerna sågs som nomader och 

deras traditionella liv skulle skyddas genom särskild lagstiftning. Rennäringen intar en 

särposition. Den nu gällande rennäringslagen från 1971 innebär att rennäringen fick det 

stöd den behövde för att överleva. (SFS nr 437 1971) och (SFS nr 1489 1990 Lag om 

ändring i rennäringslagen 1971:437) samt (Lantto & Mörkenstam, 2008, s.139–142, 

153).  

Uddenberg (2000) redovisar i sin bok Renarna, marken och naturen, resultat från 

ett antal utförda intervjuer och enkäter med både samer och icke samer. Syftet med att 

intervjua renskötande samer var att erhålla deras annorlunda erfarenheter av naturen än 

de flesta andra svenskar som bor i staden och arbetar inomhus. Samerna har historiskt 

sett varit marginaliserade i Sverige, vilket de fortfarande är. Resultatet från Uddenbergs 

undersökning visar att den samiska livssynen och synen på naturen står i motsättning till 

det svenska storsamhällets intressen. Samerna och de svenska myndigheterna har även 

olika syn på rovdjuren. Det samiska levnadssättet med renskötseln har beskurits till följd 

av statens och storsamhället profittänkande. Staten erkänner inte samernas rätt till 

markområden och betesområden som de haft sedan urminnes tider. Det gäller främst 

områden i Norrland där det finns rikedomar som järnmalm, vattenkraft och andra 

naturtillgångar som är viktiga för svenska staten och storsamhällets intressen. Det blir 

allt mindre plats för renarna på grund av utbyggnad av vattenkraft, storskaligt skogsbruk 

och det rörliga friluftslivet. Från renägarnas perspektiv handlar vattenkraft och 

skogsavverkning lika mycket om samernas kontroll över de marker där de haft sina renar 
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av hävd som av miljöproblem. (Uddenberg, 2000, s.104). Uddenberg, (2000) förklarar 

att:  
Skogsbruket ger störst problem för samerna under vintern och vårvintern. Under dessa delar av 
året är nämligen renarna beroende av den lav de kan skrapa fram under snön. Lavåterväxten på 
hyggena är ofta dålig. Fram mot våren blir det ofta skare på snön på de ytor där skogen inte 
skyddar mot dagsmeja och frost och när renarna inte kommer igenom snötäcket måste de livnära 
sig på hänglav och den finns bara i gammelskog. Inte minst skogssamerna var kritiska mot 
skogsbolagens sätt att utnyttja skogarna. (Uddenberg, 2000, s. 131). 

 

Det finns en åtskillnad mellan fjällsamer och skogssamer. Fjällsamer har sina renar i 

fjällområden sommartid varefter de vandrar ner till skogsområden vintertid och åter till 

fjällområden nästkommande sommar inför kalvningssäsongen. Det gäller för 

renskötarna att få med sig alla renar till fjälls i god tid innan kalvningen sker i maj. 

Skogssamerna däremot har sina renar året runt i skogsområden. Här föreligger en 

skillnad i renskötseln. Enligt Lantto & Mörkenstam, (2008) för samerna en mycket hård 

kritik mot den politik som förs idag. Det gäller samernas rättigheter som urfolk och deras 

rätt till land-och vattenområden samt de naturresurser som de haft genom historien. Den 

samiska kulturen måste bevaras och de traditionellt samiska näringarna måste skyddas 

och bevaras. Detta gäller inte minst rätten till självbestämmande (Lantto & Mörkenstam, 

2008, s.139). 

Lennart Lundmark, (1998) beskriver i sin bok Så länge vi har marker hur 

renskötseln drabbas av intrången från svenskarnas sida. Han beskriver hur renen måste 

utnyttja olika betesområden under året som inte är utbytbara (Lundmark, 1998, s.124).  

Ewa Ljungdahl, (2014) beskriver i sin bok Jijnjevaerie sameby - historia och 

kulturmiljöer, samernas historia och deras renskötsel och kultur. Hon tydliggör 

situationen med följande citat: 

 
Vintern kan vara mycket besvärlig för renarna beroende på väder, betesförhållanden och 
mängden rovdjur. Ett bekymmer är det storskaliga skogsbruket. Skogsbilvägar och kalhyggen 
delar upp markerna så att sammanhållande betesmarker förloras. Markberedning och 
skogsgödsling förstör lavtäcket på marken och värdefulla hänglavskogar försvinner. Ett nytt 
problem som dramatiskt försvårar vinterbetet är anläggandet av stora vindkraftsparker. Vintern 
2006 var betesläget katastrofalt. Renarnas normala vinterbetesmarker var täckta med ett tjock 
islager så att de inte kom åt de livsnödiga marklavarna. En renskötarfamilj fick då möjlighet att 
flytta ned renarna till Hornslandet vid kusten i Hälsingland. Hornslandet är ett gammalt samiskt 
område där renskötande samer från Jämtland och Härjedalen längre tillbaka var på vinterbete 
med renarna. Där har förmodligen även funnits en permanent samisk befolkning som livnärde 
sig bland annat av fiske. Både renar och renskötare trivdes bra på Hornslandet, betet var 
fantastiskt bra och de blev väl mottagna av lokalbefolkningen. (Ljungdahl, 2014, s.13).    
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Fallstudien gäller samerna i Jijnjevaerie sameby som tvingades söka vinterbete till sina 

renar på Hornslandet vid Hälsingekusten.   

Även Åsa Virdi Kroik har beskrivit samernas religion och andliga värderingar. 

Samernas tidiga religion var en naturreligion. Deras tidiga historia är i hög grad höljd i 

dunkel. Långt tillbaks i tiden slog sig samerna ner som jägare och fiskare i det område 

nu bebos. Samernas naturreligion innebar att jord och vatten betraktades som levande 

väsen och måste respekteras. De utförde därför riter. De tog hänsyn till naturen och levde 

ett varsamt liv. Deras religion ser annorlunda ut än svenskarnas. Samerna lever sin 

religion i vardagslivet, enligt Virdi Kroik. Landskap, relationer och släktskap ingår i 

samisk religion. Samernas gudar, om de nu ens skall kallas för det, har ju varit i vardagen 

och i elden. (Virdi Kroik, 2018).  

 

6.2 Teoretisk tolkningsram  

6.2.1 Natursyn enligt Helmfrid  

Hillevi Helmfrids natursynsmodell (2007) har använts i undersökningen, eftersom hennes 

modell är tillämpbar när det gäller samernas, renskötarnas och storsamhällets livssyn och 

syn på naturen. Den valda teoretiska tolkningsramen är relevant genom att den kan bidra 

till förståelsen av det problem som denna undersökning handlar om.  

Helmfrid beskriver tre olika kategorier av natursyn i sin rapport Natursyn – Tre svar 

på vad natur är. Hon benämner kategorierna för ”den outsinliga källan”, ”den sköra 

evighetsmaskinen” och ”den gemensamma kroppen”. De tre natursynerna presenteras 

både från ett ”inifrånperspektiv” och ett ”utifrånperspektiv”. I inifrånperspektivet 

beskriver hon en tänkt persons syn på naturen. I utifrånperspektivet diskuterar hon detta 

synsätt. I analysdelen kopplar hon denna syn till litteraturen och belyser detta perspektiv 

med citat. I sin förstudie beskriver hon hur vi ser på naturen. (Helmfrid, 2007, s.7). 

Helmfrids tre natursynskategorier är: 

Den outsinliga källan: Människan är väsensskild från djur och natur, hon är 

rationell och kan skilja på ont och gott. Endast människan kan göra moraliska 

ställningstaganden och kan välja att värdesätta delar av naturen, vissa djur eller vissa 

arter. Naturresurser och kapital spelar en viktigare roll i den moderna ekonomin än 

naturen och dess betydelse för rekreation och forskning. (Helmfrid, 2007, s.7, 9–10). 

Bilden av naturen har förändrats i samband med industrialismen hävdar Helmfrid 

i sin analys av den outsinliga källan. Fokus på naturen har förskjutits från hur naturen är 

till hur nyttigheterna bäst kan utnyttjas. Detta framgår av vår tids dominerande politiska 



   

15 
 

ideologer. Nyttoperspektivet avspeglas i vårt språk när vi använder ord som naturresurser 

och naturkapital. Vissa människor och organisationer känner inte något behov av att tala 

om natursyn. När naturen ändå ska analyseras blir perspektivet starkt människocentrerat 

(antropocentriskt) och drivs av tanken om substitution som innebär att knappa resurser 

kan ersättas av mindre knappa genom tekniskt framåtskridande. (Helmfrid, 2007, s.18). 

Den sköra evighetsmaskinen: Den ekonomi som förs idag räknar inte med att 

naturen är basen för vår överlevnad. Realekonomin måste grundas på de villkor som 

naturlagarna ställer. Naturen måste respekteras och det är viktigt att kretsloppen sluts för 

att naturen ska fungera. Den stora utmaningen idag är hur människan ska kunna 

återinpassa sig till naturens kretslopp. Begreppet hållbar utveckling har tagit form de 

senaste två decennierna. Förespråkare för denna natursyn menar att vi är beroende av 

naturens materialflöden. Genom att förstå naturen och naturens sätt att fungera påverkar 

vår förmåga at försörja oss långsiktigt. Människan kan med sin kunskap förvalta naturen 

på ett förnuftigt sätt så att den inte förstörs. (Helmfrid, 2007, s.11–13, 20–21).  

Den gemensamma kroppen: Människan är en del av naturen och är beroende av 

samma materia och energi som naturen. Vad människan gör påverkar alla andra varelser, 

som i sin tur påverkar oss själva. Människan är i ständig relation med varandra och bör 

hantera naturen med vördnad och respekt. Människan har ingen rätt att sätta sig över och 

manipulera naturen utifrån egenintressen. I sin analys av den tredje kategorin, den 

gemensamma kroppen, anger Helmfrid, (2007) att den förklarar att denna natursyn har 

sina rötter i naturfolkens och naturnära kulturers världsbild och synsätt, som ofta är svåra 

att tillgodogöra oss. Vårt moderna västerländska synsätt förutsätter kategorier som tid, 

rum, individ, ägande, mål, medel, nytta, framsteg, materia och ande. Vissa naturfolk gör 

ingen skillnad mellan materia och ande utan allt är liv. Hopi-indianerna beskriver det vi 

kallar själ för ”det som förnims i hjärtat”, vilket avser inte endast människan hjärta utan 

även djurens, växternas och tingens ”hjärta” (Helmfrid, 2007, s.8, 13–15, 22).  

 

7 RESULTAT  

 

7.1 Resultat från intervjuerna 

Litteraturstudier och en fallstudie har utförts för att se om det föreligger konflikter eller 

samsyn mellan renskötare och storsamhället när det gäller renars vistelse under ett par 

vintersäsonger på Hornslandet i Hudiksvalls kommun där renar vistats långt tillbaka i 

tiden. För att erhålla djupare kunskap om de förhållanden som rådde under 2000-talet har 



   

16 
 

representanter för Länsstyrelsen Gävleborg, sametinget, en renskötande same och 

Sveaskog AB intervjuats. Representanterna kontaktades, varefter skriftlig information 

och förfrågan om deltagande tillsändes representanterna (Bilaga 2). Intervjuerna spelades 

in varefter transkribering och bearbetning av materialet utfördes. Intervjufrågor redovisas 

i (Bilaga 3). Resultat från fallstudien redovisas separat under egen rubrik. Karta över 

Hornslandet se (Bilaga I). Nedan redovisas det samlade intervjumaterialet efter 

transkribering och bearbetning.  

 

7.1.1 Renskötande samer och synen på naturen  

Två renskötare har redogjort för hur de ser på naturen och renskötseln. En renskötare 

tillhör Jijnjevaerie sameby inom det sydsamiska området och den andra renskötaren 

tillhör sametinget inom det nordsamiska området. Dessutom har intervjuer utförts med 

representanter för länsstyrelsen Gävleborg och Sveaskog AB, som förvaltar statens 

markområden. 

Den första frågan som ställdes till sametingets representant gällde vilken livssyn 

och syn på naturen som hon hade. Sametingets representant (2018) beskrev att 

”Renskötseln har olika förutsättningar beroende på var i landet den äger rum. 

Renskötande samernas livssyn och syn på naturen och renskötseln styrs till största delen 

av renens flyttningsvägar och levnadscykel”. Sametingets representant framhöll vidare 

att: ”Vi lever ju av och efter renen och dess levnadscykel. Vi flyttar ju med efter renen så 

det är renen som bestämmer å man ska ju kunna nyttja dom områdena där dom har vari” 

(sametingets representant, 2018). 

Sametingets representant framhöll att ”Det föreligger skillnad mellan renskötseln 

inom sydsamiskt område och nordsamiskt område. Samerna inom det sydsamiska 

området äger flera renar per renägare jämfört med renägare inom det nordsamiska 

området. Många renägare har färre renar i Norrbotten jämfört med renägare i Jämtland.”  

Av intervjun framkom att vissa samebyar har relativt korta sträckor att flytta sina 

renar mellan vinter- och sommarbeten medan andra samebyar har längre att flytta med 

sina renar. Den sydligaste samebyn flyttar ungefär 5–6 mil jämfört med nordliga 

samebyar i Västerbotten och i norra Jämtland. Renskötarna från Valsjöbyn har en ca 10–

20 mil lång flyttsträcka. Flyttningsvägen beror även på var i renskötselområdet samernas 

flyttningar utgår ifrån. Renskötarna är helt styrda av renens flyttningsmönster mellan 

olika betesområden och beroende av sina flyttningsvägar när de flyttar sina renar under 
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året. För vissa renskötare ligger renarnas vinterbetesmarker utanför åretruntmarkerna och 

används enligt gammal sedvänja (sametingets representant, 2018). 

Sedvanerätten på vinterbetesområdena är begränsad till perioden 1 oktober till 30 

april enligt gällande lagstiftning. Efter att den norsk-svenska gränsen stängts för de 

svenska renskötarna har renskötarna i Jijnjevaerie sameby inte kunnat nyttja vinterbetet 

vid den norska kusten som de tidigare haft tillgång till. Därför har flyttningarna vintertid 

blivit kortare. Renskötare från denna sameby flyttade vissa vintrar ända ner till Härnösand 

med sina renar (Ljungdahl, 2014).  

  Sametingets representant förklarade att samernas vinterbetesområden sträcker sig 

ända ner till Söderhamn för man har funnit fornminneslämningar från renskötsel ända ner 

mot Söderhamn. Det kan finnas områden söder om Sundsvall som inte har använts i 

samma utsträckning som områden norr om Sundsvall men det kan vara obetade områden. 

Hon ansåg vidare att det var ”jättebra att man kan nyttja land som är längre söderut när 

det behövs”. Hon hade själv inte haft renar så långt söderut. Hennes sameby hade haft 

renar vid kusten mot Härnösand. Sametingets representant förklarade att:  
 
Samerna strävar efter att bevara sammanhängande betesmarker och därmed underlätta för renarnas 
flyttningar mellan de olika betesområdena. Samerna försöker även att restaurera betesområden. I 
förstahand gäller det att bevara gamla skogar och betesområden där det finns hänglav och bra 
markbetesland. Varje sameby har inventerat sina marker för att ha möjlighet att rädda sina 
betesmarker under de olika årstider som renarna behöver för sin överlevnad (sametingets 
representant, 2018). 

 

Av hennes uttalande kan tolkas som att renskötande samer anser att de har rätt till 

betesmarker för sina renar ner till Söderhamnstrakten men att dessa områden inte nyttjats 

på länge. Samerna försöker bevara sina betesmarker.  

Den renskötande samen uttryckte tillförsikt och framtidstro för rennäringen. 

Någon annan sysselsättning än renskötsel och att vistas i naturen var otänkbart för honom 

och trots de besvärligheter som uppkom ibland var hans syn på naturen positiv. Han 

medgav att han utförde riter enligt gammal tradition som lärdes ut från generation till 

generation trots att han tillhörde Svenska kyrkan. Han visade stor sympati för sina renar 

och de människor som hjälpt honom. Länsstyrelsens representant förklarade sin syn på 

naturen och framtidstro på renskötsel och rennäringen enligt följande uttalande:  

 
Ett naturligt tillstånd eftersträvas så att skogarna bevaras som det var förr i tiden med de arter ska 
trivas som alltid funnits i skogarna.  Det kanske blir färre renägare som har fler renar om man 
jämför med jordbruket och böndernas djurhållning. (Länsstyrelsens representant, 2018).  
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Han förklarade vidare att renskötande samer kommer att fortsätta med renskötsel och att 

det kommer att bli ett större inslag av turism och kulturupplevelser för turister. Han 

förklarade vidare att: 

  
I Finland har man vildren och skogsren som man tagit från Ryssland och som trivs bra. 
Naturvården i Finland tycker att det bete som renen gör i skogen är positivt. Nordmalingdomen 
har gått samernas väg och visar samernas rätt till vinterbete. (Länsstyrelsens representant, 2018). 
 

Vid intervjun framkom att länsstyrelsens representant ser positivt på att renar får tillfälle 

att beta inom skogsområden och att det kanske blir färre renägare som har fler renar i 

framtiden. Länsstyrelsen Gävleborg arbetar med naturreservaten och nationalparkerna 

inom länet för det är viktigt att bevara naturen. (Länsstyrelsens representant, 2018). 

Sveaskogs representanter framhöll vid intervjun Sveaskog AB:s höga ambitioner 

när det gäller att bevara och utveckla naturvärden inom större sammanhängande 

skogsområden. Sveaskogs ekoparker omfattar 6700 ha varav 5000 ha utgör produktiv 

skogsmark. Att bevara och sköta kulturvärden är en viktig del i deras ekoparksarbete. 

Sveaskogs representanter framhöll även att:  

Sveaskog avsätter där 20 % av sin produktiva skogsmark till naturvårdavsättningar som 

ekoparker och naturvårdsskogar. Företaget kombinerar därmed ett produktivt skogsbruk 

med bevarande av höga naturvärden.  

 

7.1.2 Konflikt eller samexistens 

Enligt sametingets representant föreligger många konflikter mellan samer, renskötande 

samer och storsamhället. Sametingets representant framhöll att det föreligger problem 

med storskaliga skogsavverkningar, vindkraftsanläggningar, minskade renbetesområden, 

flyttvägar för renarna och intrång i rennäringen. Det gäller främst inom det nordsamiska 

området.  

Inom det sydsamiska området förkommer däremot inga uppseendeväckande 

problem mellan renskötsel vid kustområden och storsamhället enligt vad hon anser. Enligt 

hennes utsago kan det bero på att kustområden inte används i lika hög grad inom 

sydsamiskt område som inom det nordsamiska området. Vid förfrågan hur hon ser på 

renskötseln och storsamhället meddelade sametingets representant följande:   

 
Vad vi försöker med det är väl att vi ska kunna ha sammanhängande betesmarker och att vi ska 
ha flyttleder intakta så at vi ta oss mellan olika betesområden också. Och där är det ju det att det 
vi gör är att försöka hejda intrången på renbetesland för ju trängre det blir desto mindre betesland 
får vi ju. Nu är kampen att rädda betesområden egentligen och spara gamla skogar och där det 
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finns hänglav och bra betesland. Och då blir ju det att även om kanske förnyelsebar energi är en 
viktig omställning är ju också dom en del som tar markanspråk från rennäringen, så att den enes 
bröd blir en andres död om man säger så. Energiskogar utgör ett hot mot rennäringen eftersom de 
kräver stora markanspråk. (Sametingets representant, 2018). 
 

Detta uttalande kan tolkas som ett uttryck för hennes oro att renbetesområden och gamla 

skogar med hänglav minskar. Även energiskogar utgör ett hot mot rennäringen eftersom 

de kräver stora markområden i anspråk. Hon meddelar vidare att: ”Idag måste renarna 

transporteras mellan de olika betesområdena med lastbil för att komma förbi vissa hinder 

som samhällen och uppdämda åar”. Detta uttalande tydliggör att renskötarna måste 

transportera sina renar mellan olika betesområden förbi olika hinder.  

På frågan om det finns skillnad mellan samers livssyn och syn på renskötsel 

mellan renskötare och storsamhället svarade sametingets representant att: ”det 

förekommer flera konflikter mellan renskötare och samhället, mellan rennäringen och 

rovdjuren och mellan rennäringen och exploatörerna”. Hon förklarade vidare att 

”Turismen är ju ett problem nu i Norrbotten, uppe i Kirunaområdet … nu är det ju 

skidturismen och … som blir ett problemområde där”. Av uttalandet framgår att 

sametinget anser att turismen och skidturismen orsakar problem för renskötarna främst i 

Kirunaområdet. Hon nämnde även konflikter mellan renskötare och storsamhället och 

mellan rennäringen och rovdjuren enligt följande uttalande: 

  
Idag är det svårt att vara renskötare därför att det är som att man (…) Klimatet har hårdnat också. 
Det är lättare att skylla rennäringen för många problem och man tycker att man ska ha tillgång till 
naturen och att brukarna ska ha tillgång att köra skoter fritt överallt oavsett om man är nere på 
vinterbetesområden (…) man tar inte hänsyn till rennäringen. (Sametingets representant, 2018). 

 
Av yttrandet framgår att den fria skoteråkningen utgör ett problem för rennäringen främst 

inom renarnas vinterbetesområden. En av konflikterna gäller storsamhället som anser att 

rennäringen tar för stor plats. Rennäringen beskylls av storsamhället för att orsaka många 

problem. Skoterkörning sker utan hänsyn till renarna i vinterbetesområdena, vilket är ett 

problem.  

Den renskötande samen från Jijnjevaerie sameby såg klimathotet som ett stort 

problem. Han förklarade att både han och samebyn haft stora problem att förse sina renar 

med vinterbete under två vintrar då det rådde ovanligt hårt klimat men att han tillsammans 

med övriga renskötare inom samebyn kunde finna en lösning på problemet. Den 

renskötande samen anförde att ”Det var klimatet det berodde på. Det vart ju regn på 

föreskördsvintern så ibland frös det till is och det vart betet vart låst så det vart is över 

hela området”. ”Klimatförändring utgör ett problem” enligt uttalande från den 
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renskötande samen från Valsjöbyn i Jijnjevaerie (tidigare Jiingevaerie) sameby i norra 

Jämtland.  Han visade på de problem som kan uppkomma med rennäringen när klimatet 

försämras. Renskötaren såg med oro på de intrång som sker på rennäringen.  Det gäller 

främst storskalig skogsavverkning. (Renskötaren, 2018). 

Enligt länsstyrelsens representant förekommer vissa konflikter mellan renskötare 

och storsamhället i de nordliga områdena. Dessa problem gäller skogsbruket med 

slutavverkningar inom renbetesland. Hänglavarna försvinner när gammelskogar 

avverkas. Renskötseln är trängd från olika håll. Konflikter förekommer också med 

gruvetableringar och andra etableringar som påverkar renskötseln negativt. Renarna får 

allt mindre markområden att röra sig på. (Länsstyrelsens representant, 2018). 

Sametingets representant avslutade intervjun med att framhålla att ”Frågan är ju 

de om intrången tvingar göra att vi inte kan bedriva renskötseln i den form som vi just 

som vi har idag å de är ett orosmoment”.  Hon kommenterade även Nordmalingdomen 

med att. ” Det är många rättsfall egentligen till bara skydd för markerna för renen”. 

(Sametingets representant, 2018).  Lagen och rennäringen redovisas under punkt 5.1. 

 

7.1.3   Utmärker sig Hornslandet på något sätt? 

På grund av svåra klimatförhållanden var samerna från Jijnjevaerie sameby tvungna att 

flytta sina renar från norra Jämtland till Hornslandet vid Hälsingekusten under ett par 

vintrar under 2000-talet för att renarna inte skulle svälta ihjäl. Den renskötande samen 

förklarade att renarna riskerade att svälta eftersom det normala vinterbetet var täckt av en 

tjock isskorpa som renarna inte kunde ta sig igenom. Samebyn kontaktade Länsstyrelsen 

i Jämtland för att få hjälp. Renskötaren, (2018), angav att:  
 

Det vart ju regn på föreskördsvintern så ibland frös det till is och då vart betet låst så det vart is 
över hela området ….  Då var det via länsstyrelsen i Jämtlands län och sen prata vi med kontakten 
vi fick och med Sveaskog. Vi hadd ingen annanstans å flytt dom. De stod i en hage o vi hadd 
ingenstans å hä ut dom. (Renskötande samen, 2018). 

 

Detta var en extraordinär situation för renägarna. Samebyn Jijnjevaerie bad Länsstyrelsen 

i Jämtland om hjälp varvid Sveaskog AB, som förvaltar statens skogsområden i landet, 

förklarade att renarna kunde få nyttja området på Hornslandet. På frågan hur renskötaren 

såg på renskötsel och naturen svarade han att: ”renarna haft det bra på Hornslandet. Ja 

där mådd dom bra”. Han förklarade att han såg sig som en del i ett större sammanhang. 

Han ansåg att det var renskötsel han skulle ägna sig åt. Han såg fram emot den årliga 

flyttningen av renarna som sker i slutet av april varje år till de vanliga fjällområdena. 
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Renskötaren angav att ”gammalt tillbaks” hade hans släktingar haft renar i 

Bjuråkerstrakten ca 3–5 mil väster om Hornslandet. Samen förklarade att de ville komma 

tillbaka till Hornslandet vid behov. De hade blivit positivt bemötta av ortsbefolkningen i 

Hudiksvall. (Renskötaren, 2018). 

Vid intervju med representant för länsstyrelsen Gävleborgs framgick att området 

på Hornslandet utgör ett Natura 2000-område och ett naturreservat. Han redogjorde för 

vilka bestämmelser som gäller för det aktuella området där renarna befann sig under två 

vintersäsonger. För området gäller både bestämmelser i Naturreservatsbeslutet och 

svensk lagstiftning enligt Miljöbalken (MB). Även Natura-kulturlagstiftningen som är 

europeisk gäller för området. De fungerar litet olika. Länsstyrelsens bedömningar utgår 

från reglerna, som anger klart och tydligt vad som får och inte får göras inom varje 

område. För Natura 2000 finns inga föreskrifter och tydliga regler utan det handlar mer 

om att länsstyrelsen gör bedömningar om verksamheter kommer att påverka naturvärdena 

negativt eller inte. Länsstyrelsen klargjorde att för det aktuella området på Hornslandet 

gäller ett antal planer och bestämmelser samt även en skötselplan och bevarandeplan. Han 

uppgav att de gjorde sin bedömning utifrån gällande lagstiftning. Enligt länsstyrelsens 

representant har det varit renbete i området på 1800-talet och tidigare ”Renarna har kunnat 

röra sig fritt på Hornslandet även inom de skyddade områdena”. Länsstyrelsens 

representant, (2018) framhöll vidare att ”renarna har haft god tillgång till mat under de 

två vintersäsonger de vistades i området”. Han meddelade att det inte varit några problem 

att ha renar inom området och naturreservaten utifrån gällande föreskrifter. Inget hinder 

för renarnas vistelse på Hornslandet framkom vid handläggningen av ärendet. Om 

Hornslandet kommer att nyttjas som renvinterbete i framtiden kan en ny bedömning 

behöva ske. Länsstyrelsens representant förklarar att: 

 
Det är ju betestrycket man skulle få bedöma. Det här var ju från enstaka tillfällen och i så fall 
under en längre period då tror jag att vi skulle velat titta på hur det ser ut efter en vinter ….  Jag 
skulle anta att vi skulle behöva någon slags uppföljning till det. Länsstyrelsen har ju pengar för att 
uppfölja naturatillståndet i skyddade områden så det skulle vi kunna göra (Länsstyrelsens 
representant, 2018). 

 

Uttalandet från länsstyrelsens representant kan tolkas som att ärendet krävde snabb 

handläggning innan renarna svalt ihjäl. Från Sveaskogs sida meddelades att: ”Sveaskog 

ställde upp för att rädda renarna från svältkatastrof, vars orsak var klimatsituationen. 

Renarnas normala bete i hemtrakterna i norra Jämtland kunde inte nyttjas” (Sveaskogs 

representant, 2018).  
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Slutsatsen av detta uttalande är att staten/Sveaskog AB varit behjälplig när det 

gäller att rädda samernas renar från svältkatastrof.  

Länsstyrelsens representant ansåg att det är möjligt att ha renar i området i 

framtiden om det blir dåligt klimat igen. Enligt Länsstyrelsen har vi haft vildren i våra 

skogar på 1600-talet och tidigare så ett lagom renbete är naturligt i våra skogar. 

 
Sveaskog AB har att ta ställning om så blir fallet. På Hornslandet finns det ett stort antal olika 
växt-och djurarter främst älg och rådjur. Renarna inkräktar troligen inte på de befintliga 
djurarternas behov av föda eftersom de betar olika beten. Renen är unik så tillvida att den betar 
både hänglav och marklavar främst renlavar och fönsterlavar. Det man bör titta närmare på vid 
eventuellt renbete i framtiden är om det skulle ske utfodring av renar på en och samma plats. Då 
kan det uppkomma trampslitage om det blir för stor koncentration på ett enda ställe. 
(Länsstyrelsens representant 2018). 

 

Renarna vandrade fritt på Hornslandet så det uppkom inga slitageproblem som 

länsstyrelsen har kännedom om. Samerna åberopade ingen sedvanerätt för att få tillgång 

till vinterbete för renarna på Hornslandet. Det var ett kritiskt läge för renarna och de fick 

medgivande av markägaren Sveaskog AB. Länsstyrelsens Gävleborg hade inga 

invändningar. En karta över Hornslandet erhölls i samband med intervjun (Bilaga I). 

Sveaskog AB:s representant (2018) är av samma uppfattning som länsstyrelsen 

nämligen att ett måttligt vinterbete i kustnära områden kan tillåtas. Ekoparker har 

tillskapats och Hornslandets Eko park är ett exempel. 

När det gäller synen på renskötseln och naturen inom Hornslandets område visar 

resultatet att det råder en samsyn när det gäller hur samerna, renskötarna och 

storsamhället förhåller sig till naturen och att det är viktigt att bevara renbetesområden 

och statens skogsområden. ”Ett måttligt vinterbete på Hornslandet kan medges” enligt 

Sveaskogs representant (2018) som meddelade att det inte uppkommit några problem 

med renarnas vistelse inom det aktuella området på Hornslandet.  

Länsstyrelsens representant förklarade att: ”Den samiska kulturen är hårt knuten 

till renskötseln, så att den kommer att bestå och renägarna kommer att kämpa så länge det 

går”. Han framhöll vidare att: ”Det förekom inga motsättningar mellan renskötare och 

storsamhället i det aktuella fallet med renarna på Hornslandet. Däremot kan 

klimatförändringen medföra problem med att hålla naturen i naturligt tillstånd och kunna 

bevara arterna”. (Länsstyrelsens representant, 2018). 

Resultatet från fallstudien visar att inga problem eller konflikter uppkom med att 

ha renarna från Jijnjevaerie sameby inom området på Hornslandet i Hudiksvall under den 

aktuella perioden.  
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8. ANALYS  
 
Den teoretiska tolkningsramen som har tillämpats är Helmfrids natursynsmodell. 

Analysen redovisas under nedanstående rubriker som motsvarar Helmfrids tre kategorier.  

 

Den outsinliga källan - Lågt intresse och ansvarskänsla för naturen  

Enligt Helmfrids natursynskategori ”Den outsinliga källan”, har naturen inget egenvärde 

utan spelar i den moderna ekonomin enbart en roll i form av naturresurser och kapital. 

Litteraturen såväl som intervjuerna visar att nyttoperspektivet är starkt människocentrerat 

och avspeglas i vårt språk när vi talar om naturen. Fokus på naturen har förskjutits från 

hur naturen är till hur nyttigheterna bäst kan utnyttjas. Vissa människor och 

organisationer känner inte något behov av att tala om natursyn.  

Enligt Länsstyrelsens representant, (2018), förekommer konflikter mellan 

renskötare och storsamhället inom de nordliga områdena när det gäller skogsbruket med 

slutavverkningar i renbetesområden. Länsstyrelsens representant förklarar att 

hänglavarna försvinner när gammelskogar avverkas och att konflikter uppstår i samband 

med olika etableringar. Resultatet blir att renarna får allt mindre markområden att röra sig 

på och att rennäringen blir alltmer trängd (Länsstyrelsens representant, 2018). 

Applicerar man Helmfrids naturmodell på denna händelse så är det uppenbart att 

även om Länsstyrelsen har ambitionen att inte ta ut mer av naturen än vad naturen tål, så 

påverkar utvecklingen samernas rennäring negativt.  

Det är stor skillnad mellan samernas syn och storsamhället syn på naturen och 

renskötsel inom sydsamiskt område och nordsamiskt område. Sametingets representant, 

(2018). framhåller att det är många konflikter mellan samer, renskötande samer och 

storsamhället. Konflikterna gäller i första hand storskaliga skogsavverkningar, 

vindkraftsanläggningar och minskande renbetesområden. Även intrång i rennäringen och 

renarnas flyttvägar medför konflikter  inom det nordsamiska området. Idag måste renarna 

transporteras mellan betesområdena med lastbil för att komma förbi uppdämda åar, 

samhällen och andra hinder. Samerna kämpar för att rädda renbetesområden och spara 

gamla skogar där det finns hänglav och bra betesland. Sametingets representant 

förklarade att den enes bröd blir den andres död. Även markkrävande energiskogar utgör 

ett hot mot rennäringen. Enligt sametingets representant anser storsamhället att 

rennäringen tar för stor plats och orsakar många problem. Intrången på markerna tvingar 
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renskötseln att bedrivas i annan form än den tidigare gjort. Det finns idag många rättsfall 

som handlar om att skydda för markerna från renen. Nordmalingdomen är en 

prejudicerande dom som utföll till samernas fördel (sametingets representant, 2018). 

Den renskötande samen från Jijnjevaerie sameby framhöll att klimathotet – som 

det nu finns en allmän acceptans för orsakas av ett ohållbart överutnyttjande av naturens 

resurser – är ett stort problem (Renskötaren, 2018). 

Analysen visar att renskötande samer och storsamhället har olika natursyn enligt 

Helmfrids definition av den outsinliga källan. 

.  

Den sköra evighetsmaskinen - måttlig intressenivå och ansvarskänsla för naturen. 

Enligt Helmfrids natursynskategori Den sköra evighetsmaskinen, har människan ingen 

rätt att sätta sig över och manipulera naturen utifrån egenintressen. Litteraturen såväl som 

intervjuerna visar att människan åsidosätter balansen i naturen i allt högre omfattning.  

Länsstyrelsen Gävleborg har tagit till sig att inte kan ta ut mer av naturen än vad 

naturen tål. Däremot anser Länsstyrelsen att turismen kan utvecklas i anknytning till 

samisk kultur och renskötseln. Renskötande samernas livssyn och syn på naturen styrs till 

största delen av renens flyttningsvägar och levnadscykel. Renskötseln har olika 

förutsättningar beroende på var i landet den äger rum. Samerna lever efter renen och dess 

levnadscykel. De följer med renens flyttningar mellan olika betesområden. Samerna 

strävar efter att bevara sammanhängande betesmarker och underlätta renarnas flyttningar 

mellan olika betesområden (Länsstyrelsens representant, 2018). 

Renskötaren förklarade att den sameby han tillhörde hade haft stora problem att 

förse sina renar med vinterbete under två vintrar på grund av ovanligt hårt klimat. Han 

var tacksam för att samebyn kunde finna en lösning på problemet. Länsstyrelsen i 

Jämtland medverkade till att renarna kunde flyttas till Hornslandet i Hudiksvall 

(Renskötaren, 2018). 

Analysen visar att samer och storsamhället intar skilda positioner när det gäller i 

vilken omfattning verksamheter får påverka naturen. Samerna vill gå längre än 

storsamhället när det gäller att bevara naturen som den en gång var även om både 

Länsstyrelsen Gävleborg och Sveaskog AB gör mycket för att minska ingreppen i naturen 

genom att tillskapa och bevara främst skogsområden. 
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Den gemensamma kroppen - hög intressenivå och ansvarskänsla för naturen 

Enligt Helmfrids natursynskategori Den gemensamma kroppen, är människan en del av 

naturen. Det hon gör mot naturen återverkar på henne själv. Enligt Helmfrid har denna 

natursyn sitt ursprung i naturfolkens synsätt. Balans i naturen bör eftersträvas.  

Litteraturen såväl som intervjuerna visar att samernas syn på naturen framstår som 

den högsta intressenivån för naturens bevarande. Samernas främsta åtgärder är att bevara 

gamla skogar och betesområden där det finns hänglav och bra markbetesland. Denna 

naturkategori speglar människans förhållande till naturen.  

Länsstyrelsens representant förklarade att ett naturligt tillstånd eftersträvas så att 

skogarna bevaras som det var förr i tiden och att de arter som alltid funnits i skogarna ska 

trivas. Länsstyrelsen ser positivt på att renar får tillfälle att beta inom skogsområden. Det 

kanske blir färre renägare som har fler renar och ett ökat inslag av turism och 

kulturupplevelser. Länsstyrelsens representant, (2018), redogjorde för goda erfarenheter 

från naturvården i Finland där vildrenar och skogsrenar betar i skogarna med positiv 

utgång (Länsstyrelsens representant, 2018). 

 Representanter för Sveaskog AB förklarade att Sveaskog AB har höga 

ambitioner när det gäller att bevara och utveckla naturvärden i större sammanhängande 

skogsområden (Sveaskogs representanter, 2018). 

Analysen visar att renskötande samer och sametinget har det högsta 

bevarandeintresset för naturen jämfört med övriga parter. Deras natursyn kan jämföras 

med övriga naturfolks natursyn. Resultatet från fallstudien visar dock att det råder samsyn 

mellan samtliga inblandade parter när de gäller renarnas vistelse på Hornslandet under 

den aktuella tiden på 2000-talet. Händelsen är unik i sitt slag. Resultatet kan medverka 

till ökad förståelse och ökat samarbete mellan renskötare och storsamhället när 

oförutsedda händelser uppkommer som i detta fall gällde klimatförändring.  

 

9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Syftet med denna studie var att undersöka renskötande samers livssyn och syn på naturen 

idag. I studien ingick att undersöka vilka eventuella motsättningar som föreligger mellan 

renskötande samer och det svenska storsamhället i fråga om synen på naturen och 

renskötseln. En frågeställning gällde lagstiftningen. I undersökningen ingick att ta reda 

på om renarnas vistelse på Hornslandet utmärkte sig på något sätt. Detta utgjorde 
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fallstudien. Det som framkommit vid analysen i relation till tidigare forskning är att 

resultatet från intervjuerna överensstämmer i stort med vad tidigare forskning visar när 

det gäller de konfliktsituationer som råder mellan samernas och storsamhällets syn på 

naturen och renskötseln. Tidigare forskning visar att renskötande samer vill skydda och 

bevara naturen som den en gång varit. Storsamhället är generellt mindre benäget att 

skydda och bevara naturen, vilket innebär att inställningen till miljöfrågor präglas av en 

utpräglad dubbelmoral.  Med dubbelmoral avses något som någon säger sig vilja göra 

men gör något helt annat.  

Resultatet visar även att samernas livssyn och syn på naturen överensstämmer 

(verifieras) med resultaten från tidigare forskning. Av undersökningsresultatet framgår 

även att det råder konflikter och motsättningar när det gäller hur naturresurserna skall 

nyttjas. Tidigare forskning visar liknande resultat, enligt Uddenberg (2000). 

Konflikterna gäller främst tillgång till renbetesmarker, jakt- och vattenområden samt de 

naturresurser som samerna haft historiskt sett. Samerna strävar efter att bevara naturen 

så intakt som möjligt medan storsamhället nyttjar naturresurserna alltmer, enligt Lantto 

& Mörkenstam, (2008).  

Resultatet från intervjuerna visar att det förekommer konflikter mellan samer och 

storsamhället främst inom det nordsamiska området. Inom det sydsamiska området är 

motsättningarna mellan samer och storsamhället inte lika påtagliga. Förhållandena inom 

det nordsamiska området skiljer sig från vad som gäller inom det sydsamiska området 

genom att renskötseln förekommer mer frekvent inom kustområden och i närheten av 

samhällen inom det nordsamiska området. Det föreligger således en tydlig skillnad i 

renskötselns nyttjandegrad av renbetesmarker mellan nordsamiskt och sydsamiskt 

område. Storsamhället anser generellt att samernas rennäring tar för stor plats, vilket 

framkom från intervjuerna i undersökningen. Detta resultat överensstämmer med 

tidigare forskning. Resultatet visar att samer och storsamhället ser olika på naturen och 

hur naturresurserna bäst bör nyttjas, vilket överensstämmer med tidigare forskning.  

Utifrån Hemfrids natursynsmodell intar samerna huvudsakligen en position som 

kan hänföras till ”Den gemensamma kroppen”, som är den natursyn som visar högst 

intresse och ansvarskänsla för naturen. Storsamhällets natursyn bör rimligen i vissa 

situationer – till exempel när det handlar om storskalig skogsavverkning, gruvindustri 

eller fri skoteråkning – hänföras till kategorin ”Den outsinliga källan”, medan den i 

situationer som handlar om bevarande av naturresurser faller inom kategorin ”Den sköra 
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evighetsmaskinen”, vilken utgör en mellannivå när det gäller intresset och 

ansvarskänslan för naturen.  

Resultatet från fallstudien visar dock ett helt annat utfall, nämligen att det råder 

en övergripande samsyn när det gäller naturen och renskötseln inom området på 

Hornslandet i Hudiksvall. Det som är unikt med detta undersökningsresultat från 

fallstudien är att samtliga inblandade parter, det vill säga renskötare, storsamhället i form 

av markägaren Sveaskog AB och myndigheten Länsstyrelsen Gävleborg, samarbetade 

för att uppnå en bra lösning på ett problem som berodde på klimatförändring under ett 

par vintrar under 2000-talet.  

Analysresultatet från fallstudien gällande renskötsel på Hornslandet kan därför 

uttryckas på följande sätt: De intervjuade samerna representerar även här i huvudsak 

Helmfrids natursynskategori ”Den gemensamma kroppen”. Storsamhällets 

representanter utmärker sig här i jämförelse med riket i övrigt genom att till övervägande 

del placera sig i kategorin ”Den sköra evighetsmaskinen” men kan utifrån den samsyn 

de visar med samerna när det gäller bevarandet av naturen på Natura 2000-området 

Hornslandet, till vissa delar sägas hänföras till natursynskategorin ”Den gemensamma 

kroppen”. Till vissa andra delar gäller detta dock knappast. Helmfrid skriver att det 

moderna västerländska synsättet förutsätter ”kategorier som tid, rum, individ, ägande, 

mål, medel, nytta, framsteg, materia och ande”, medan vissa naturfolk inte har dessa 

kategorier och inte gör ”skillnad mellan materia och ande”. Eftersom storsamhällets 

representanter utgör en del av det moderna svenska samhället skiljer de i detta avseende 

ut sig från kategorin.  

En fråga är om inte den samiska befolkningen, såsom invånare och verksamma i 

en ekonomisk näring i Sverige – om än marginaliserade – åtminstone till delar 

tillgodogjort sig ovan aspekter av modernt liv. Helmfrids natursynskategorier utgör 

idealiserade konstruktioner som inte kan appliceras rakt av på verkligheten. De kan ändå 

visa på övergripande positioner hos olika aktörer och det är så jag använt dem här. 

Helmfrids naturmodell har varit en tillgång när det gäller att strukturera resultatet från 

empiridelen. Hennes modell har ökat förståelsen för det valda ämnet. 

Resultatet från denna undersökning baseras på ett litet undersökningsmaterial. 

Några mer generella slutsatser, som visar en totalbild av hur djupa konflikterna är mellan 

samerna och storsamhället, kan inte dras utifrån detta resultat. Ett större 

undersökningsmaterial och flera intervjuer med deltagare från det nordsamiska området 

hade gett ett mera tillförlitligt resultat. Enligt min uppfattning visar resultatet från 
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fallstudien att renskötsel går att tillämpa i kustområdet på Hornslandet på statens 

markområde i den omfattning som beskrivits i fallstudien utan att konflikter uppstår.  

 
 
10 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING    
                   
Framtida forskning bör förslagsvis ske inom nordsamiskt område som gäller samernas 

rätt till jakt och fiske inom sina sedvaneområden. Girjasmålet är högaktuellt idag. Vad får 

detta beslut för konsekvenser för samerna respektive staten och storsamhället?   
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Bilaga I    

 

 
Kartan visar Hornslandets område i norra Hälsingland  
Källa: Länsstyrelsens arkiv i Gävleborg 
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Bilaga 2 
 
Förfrågan om deltagande i studie om livssyn och synen på naturen med särskilt 
fokus på renskötsel. 
 
Jag är en student inom Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan I Gävle. 
Min plan är att som en del i mitt examensarbete göra en studie om hur renskötsel 
upplevs och påverkar människan i främst kustnära områden. Jag önskar därför att dels få 
intervjua några personer som har haft kontakt med renskötsel/rennäring på något vis. 
Denna intervju kommer att behandla:  
 

• Nyttjande av (kustnära) marker för renarnas bete 
• Kulturskillnader i livssyn och syn på renskötsel 
• Tankar och känslor som gäller renskötsel nu och i framtiden  

 
Syftet med studien är att undersöka hur människor ser på renskötseln. Individen kan 

uppleva närhet till renskötsel på olika sätt beroende på bakgrund och tidigare 

livserfarenheter.  

 

Jag som utför studien kommer under intervjun endast ha som mål att inhämta 

synpunkter enligt bifogat formulär samt efter avslutade intervjuer sammanställa svaren 

inför redovisning. Intervjuerna beräknas ta ca 20–30 minuter. Deltagandet är frivilligt 

och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Efter sammanställningen och 

redovisningen av intervjuerna kommer all data att förstöras när studien är avslutad. Jag 

har inget politiskt syfte med min undersökning. 

 

 

Tack på förhand! 

 

Agneta Lård, mobil: 073-649 25 19, mail: ufk12aar@student.hig.se 

            026-13 32 73 

Gaddaborgsvägen 29, 818 32 Valbo 

 

 

Människa- Kultur- Religionsprogrammet 180 hp. Högskolan i Gävle 

 
 
 
. 

mailto:ufk12aar@student.hig.se
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Bilaga 3 
 
FRÅGOR TILL RENSKÖTARE UNDER TELEFONINTERVJU                        
                      

 
Datum för intervjun 2018–03-...................................................... 
 
1. Kön          □ Man   □ Kvinna 
2. Ålder   □ 20 - 30 år □ 30 - 40 år   □ 40–50 år □ 50 - 60 år   □ över 60 år 
Ange nedan vilken kategori du tillhör: 
□ Same representant för renskötsel       
 
3.  Bedriver renskötsel □ inom sydsamiskt område □     
 
4. Har egna renar □     har inte egna renar □      annat □ 
5. Har haft renar på Hornslandet /Kuggören i Hälsingland         Ja □    
            Nej □ 
5 a.  Hur många vintersäsonger hade du renar på Hornslandet? När hände det? 
 
5.b Vilken orsak låg bakom flytten av renarna till Hornslandet? 
 
6. Hur bedömer du att vistelsen var för renarna under denna tid? Beskriv så utförligt som möjligt. 
(Besvaras endast om frågan gäller dig och dina renar) 
 
5 b.  Uppstod det några problem?                     
  
6. Om ja. Vilken typ av problem uppstod? Besvara som utförligt som möjligt. 
 
7. Skulle du välja att ha renar på Hornslandet flera vintersäsonger? 
 
7.a   Om ja. Av vilken orsak skulle du välja att flytta renar till Hornslandet under vintersäsonger? Svara så 
utförligt som möjligt. 
 
7.b Får du lov att ha renar på Hornslandet flera vintersäsonger?  
 
 
7.c Om Nej - Av vilken orsak får du inte ha renar inom detta område fler gånger? Beskriv av vilken 
orsak?  
 
Markägaren/staten/storsamhället medger inte renarna att vistas på Hornslandet längre.   
 
7.d Om markägaren inte medger renar längre- beskriv orsaken? Om annan orsak -ange vilken? Utveckla 
svaret. 
 
 
9. Hur var din upplevelse/upplevelser av att ha renar på Hornslandet? Beskriv händelsen.  
 
10. När hade du den senaste renar på Hornslandet? 
a)  för mindre än 1 år sedan □      b) för 2–5 år sedan   □  
c)  för 5–10 år sedan            □      d) för ca 10 år sedan     □ 
e) långt tillbaks i tiden ca 50–100 år □      f) av Sedvana  □ 
 
11. Har du någon i din släkt som haft renar på Hornslandet?  
 
12. Något annat du vill berätta om din flyttning av renar? Hur ser du på klimatförändringen? Anser du att 
renarna måste söka nya betesmarker under vintersäsonger? Beskriv gärna med egna ord hur du upplever 
renskötsel idag. Finns det motsättningar med markägare? Vad i så fall? 
 
13. Vilken relation har du till naturen? Beskriv även hur du ser på bevarandet av naturen för framtiden. 
Svar:   
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Bilaga 4  
 
 

 

Karta över Sapmí. Källa: http://www.samer.se/karta. Hämtad 2018-05-06  
 
Källa: Sunesson, Anders [uå]. http://www.samer.se/2167 Hämtad 2018-05-06 

http://www.samer.se/karta
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