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ABSTRAKT 

 
Uppsatsens syfte är att undersöka och analysera hur samernas natursyn och kulturella 

identitet har påverkats av 2018 års skogsbränder och kriser i förhållande till övriga 

samhället. I syftet ingår att undersöka hur renskötande samer påverkats av 2018 års 

skogsbränder samt vilken ersättning renskötare erhåller från svenska storsamhället. I 

syftet ingår även att ta reda på om hänsyn tas till sedvanerätten. Utifrån syftet har 

frågeställningar formulerats. En fallstudie har utförts för att få en bild av hur renskötare 

har påverkats av kriserna. En kvalitativ metod har tillämpats för att studera hur 

respondenterna tänker och känner efter 2018 års kriser. Det insamlade materialet har 

analyserats utifrån en natursynsmodell som tillämpats som teoretisk tolkningsram.  

Resultatet visar att det förekommer ett flertal konflikter mellan samer och övriga 

samhället. Samernas livssyn och syn på naturen skiljer sig väsentligt från storsamhällets. 

Renskötare vill bevara renbetesområden och naturen intakt medan storsamhället generellt 

vill exploatera naturresurser. Storsamhällets vinstintressen går ofta före naturens 

bevarande och samernas och rennäringarnas intressen.  

Resultatet från fallstudien visar att berörda myndigheter har inlett ett ökat 

samarbete med samerna till följd av 2018 års skogsbränder och kriser. Samarbetet mellan 

samerna och myndigheterna har ökat förståelsen för renskötarna situation, vilket framgår 

av intervjusvaren. Myndigheterna tar sitt ansvar och samarbetar för att lösa eller dämpa 

konflikter mellan samer, renskötande samer och övriga samhället. Resultatet visar även 

att renskötare ser med oro på den pågående klimatförändringen som kan få negativa 

konsekvenser för rennäringen. Det gäller främst omfattande skogsbränder och torka som 

försvårar för renarna att hitta goda renbetesmarker inom sina ordinarie betesområden. 

Samernas sedvanerätt till renskötsel och markområden baseras på urminnes hävd, vilken 

regleras i rennäringslagen. Av undersökningsresultatet framgår att vinterbetesområden 

med hänglavar och marklavar måste bevaras för att tillgodose rennäringens behov. 

Renskötarna kommer att fortsätta med renskötseln och nyttja andra renbetesmarker denna 

vintersäsong i stället för de marker som brunnit. Samernas kulturella identitet har inte 

påverkats negativt utan snarare stärkts av motgångarna. Renen är renskötarens liv och så 

kommer det att förbli. Ingen ekonomisk hjälp har utbetalats till de renskötare som 

drabbats av 2018 års skogsbränder. Sametinget har dock begärt ersättning hos 

näringsdepartementet, som f.n. handlägger ärendet.   

Utmärkande för denna undersökning är att ett ökat samarbete mellan 

myndigheter, samer, renskötare, markägare och övriga berörda har medfört ökad 

förståelse för renskötarnas situation, vilket framgår av intervjusvaren. Resultatet från 

fallstudien visar att myndigheterna och berörda markägare visar ett högt intresse och 

ansvarskänsla för naturens bevarande och renskötarnas situation.   

      

  

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

ursprungsbefolkning, rättigheter, identitet, skogsbränder, renbetesmarker. 
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1. INLEDNING  

1.1 Bakgrund 

2018 års skogsbränder inom stora delar av Norrland samt den varma och torra 

sommaren har medfört att stora renbetesområden har förstörts eller påverkats negativt. 

Hänglavar och marklavar, vilka är renens viktigaste vinterföda, har försvunnit helt 

eller delvis inom de områden som härjats av bränder. Även gräs, lavar och svampar 

har påverkats negativt. Renskötande samer har därmed drabbats hårt av 

skogsbränderna (sametingets representant, 2018). Samernas rätt till betesmark för sina 

renar i såväl fjällområden som i kustnära skogsområden är en högaktuell fråga idag 

inte minst med tanke på att stora betesområden har skadats. 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. När omfattande områden härjats av skogsbränder föreligger risk 

för att renarna måste frångå sina vanliga betesmarker för att inte svälta ihjäl. Detta 

kan leda till markkonflikter när betesområden som inte tidigare nyttjats måste tas i 

anspråk. Samernas livssyn och levnadsvillkor har präglats sedan urminnes tider av 

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 det 

som de behöver för sin överlevnad. De som inte levde enligt dessa seder kunde straffas 

genom att till exempel mista sin renhjord (Uddenberg, 2000: 48 f., 138 f.). 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 under året renarna kan 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 jämfört med andra svenskar. 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 

https://www.etc.se/inrikes/
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åsidosatt renarnas betesbehov. Storsamhället har haft ett annat sätt att se på naturen i 

strävan efter makt och ekonomisk vinning. Renhjordar utgör än idag en livsviktig 

näring för renskötande samer. 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 andra rättigheter genom att denna rätt är en sedvanerätt som har sitt 

ursprung i en urminnes hävd. Renbetesrätten är ett väl definierat rättsinstitut (Melin 

och Wikland, 2014: 27). Högsta domstolen har uttalat att renskötselrätten ytterst 

grundas på urminnes hävd och inte enbart på rennäringslagens regler, vilket 

konstaterades första gången av Högsta domstolen i Skattefjällsmålet 1981 (Melin och 

Wikland, 2014: 41) och (NJA 1981 s.1). Högsta domstolen har genom 

Nordmalingdomen (kap. 6.2) slagit fast att ”sedvanerätt till vinterbete är ett eget 

rättinstitut som står fritt från gamla jordabalken” (Melin och Wikland 2014: 29 f.). 

Sedvanerätt innebär rättsligt bindande regler, som inte är fastställda i lag, baserade på 

tidigare domstolsbeslut samt sedvänjor och bruk. Regeringen har ännu inte ratificerat 

ILO-konventionen nr 169, vilket innebär att renskötande samer saknar det stöd de så 

väl behöver i sina markanspråk.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar    

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida samers kulturella identitet och 

natursyn krockar med det övriga samhällets i samband med 2018 års skogsbränder 

och kriser. Undersökningen gäller ett geografiskt begränsat område: Älvdalens och 

Härjedalens kommuner där en sameby har sina vinterbetesmarker för sina renar. 

Området tillhör Jämtlands län. I undersökningen ingår en fallstudie gällande 

renskötare tillhörande Ruvhten sijtes och Jijnjevaerie samebyar som drabbats hårt av 

2018 års skogsbränder.  

Följande frågeställningar sammanfattar syftet enligt följande:  

1. Hur har skogsbränderna 2018 påverkat samernas natursyn, renskötsel och 

kulturella identitet?  

2. Vilken hjälp erhåller renskötande samer från svenska storsamhället efter 2018 

års kriser? Tas det hänsyn till sedvanerätten? 
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1.3 Avgränsningar 

För att undersökningen skall vara genomförbar inom avsedd tid har den avgränsats till att 

gälla endast renskötande samers natursyn och syn på årets skogsbränder och kriser. 

Undersökningen har avgränsats till ett geografiskt begränsats område i västra Härjedalen. 

Fokus ligger på Ruvhten sijtes sameby som drabbats hårt av årets kriser. Representanter 

för renskötande samer, sametinget, länsstyrelserna i Dalarna och Jämtland samt staten 

som markägare har intervjuats. Detta arbete utgör en fallstudie som gäller Ruvhten sijtes 

samebys renbetesmarker i västra Härjedalen, belägen huvudsakligen inom Tännäs 

socken, den sydligaste delen dock inom Linsälls socken i Härjedalens kommun. 

Fallstudien redovisas i undersökningsdelen. Karta över Ruvhten sijtes renbetesområde 

har erhållits av sametingets representant (Bilaga 1). Rovdjursfrågan ingår inte i denna 

studie. När det gäller statens syn på naturen och årets kriser avgränsas undersökningen 

till dagens situation med en viss tillbakablick historiskt sett för att öka förståelsen till 

dagens ställningstagande (Alvehus, 2013: 40). 

2. TEORETISK TOLKNINGSRAM  

2.1 Teoretisk tolkningsram och teoretiska perspektiv 

Tolkningsramen som valts kan bidra till förståelsen av de problem som undersökningen 

handlar om. Teoretiska begrepp som är centrala för mitt arbete har tydliggjorts i detta 

avsnitt. De teoretiska perspektiven har format hur jag ställt mina frågor och formulerat 

mitt syfte. Jag har varit noga med att diskutera och problematisera mina teoretiska 

perspektiv och begrepp. Teorin används frekvent genom hela uppsatstexten, vilket 

innebär att de teoretiska utgångspunkterna används i analyserna av resultatet. Agronom 

Hillevi Helmfrids natursynsmodell har tillämpats i min undersökning, eftersom jag anser 

att hennes modell är tillämpbar när det gäller samernas, renskötarnas och storsamhällets 

livssyn och syn på naturen. Helmfrid är agronom och författare till ett stort antal artiklar 

och rapporter om olika perspektiv på och tolkningar av tillståndet i världen. Hon arbetar 

som fristående konsult och har bl.a. arbetat med processledning vid framväxten av ett 

nationellt kunskapscentrum för hållbar utveckling på uppdrag av miljödepartementet 

(http://www.hillevihelmfrid.com/meny.php). Vissa svårigheter har förekommit med att 

applicera den valda typen av teorier på undersökningsmaterialet. 

 

2.2 Natursyn enligt Helmfrid och Lindström 

Helmfrid har i sin rapport Natursyn – Tre svar på vad natursyn är beskrivit tre olika 

kategorier av natursyn. Hon beskriver de tre kategorierna:  

http://www.hillevihelmfrid.com/meny.php
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1. ”Den outsinliga källan” 

2. ”Den sköra evighetsmaskinen”  

3. ”Den gemensamma kroppen”  

De tre naturkategorierna presenteras både från ett ”inifrånperspektiv” och ett 

”utifrånperspektiv”. Hon beskriver inifrånperspektivet som en tänkt persons syn på 

naturen. Detta synsätt kopplar hon till litteraturen i analysdelen som avslutas med citat 

för att belysa detta perspektiv.  

Kristin Lindström har utgått från Helmfrids natursynsmodell i sin masteruppsats 

Synen på naturen - En kvalitativ textanalys av läromedel i biologi. Helmfrids natursyner 

ligger till grund för Lindströms egen uppsats avseende utvecklingen av uppsatsens 

analysverktyg och analytiska slutsatser. Lindström har dragit egna slutsatser, vilket 

framgår i hennes analysdel. Helmfrids tre natursynskategorier presenteras nedan: 

 

2.2.1 Den outsinliga källan   

Denna kategori representerar låg intressenivå för naturen. Människan skiljer sig från 

djuren och naturen genom att hon är rationell och kan skilja på ont och gott. Därför kan 

människan göra moraliska ställningstaganden, vilket innebär att hon kan välja att 

värdesätta naturen, djur eller vissa arter. I den moderna ekonomin spelar naturresurser 

och kapital en viktigare roll än naturen. I samband med industrialismen har synen på 

naturen förändrats hävdar Helmfrid i sin analys av den outsinliga källan. (Helmfrid, 2007: 

7, 9 f.). En förskjutning har skett där nyttjandet av naturens resurser går före hur naturen 

bör bevaras och skyddas. Detta synsätt framgår hos dagens politiker. När vi talar om 

nyttoperspektivet syns detta tydligt när vi använder ord som naturresurser och 

naturkapital. I vissa situationer känner en del människor och organisationer inget behov 

av att tala om natursyn. Vid analys av naturen blir perspektivet starkt antropocentriskt 

(människocentrerat) som utgår från tanken om substitution, vilket innebär att knappa 

resurser kan ersättas av mindre knappa resurser genom tekniskt framåtskridande. 

(Helmfrid, 2007: 18). När det gäller den outsinliga källan har Lindström refererat till 

Georg Henrik von Wright (2005), som menar att människan brutit sig ur naturens 

sammanhang och gjort sig till herre över andra livsformer i en allierad position till den 

övriga naturen. (Lindström, 2011: 11). Lindström går något längre än Helmfrid genom 

att biosfären, atmosfären, hydrosfären och litosfären ingår i begreppet natur. Hon menar 

att människan alltid har utnyttjat naturen på olika sätt och alla olika bruksformer har 
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präglat naturen, människans uppfattning om den, liksom samhället som naturen har varit 

en del av. (Lindström, 2011: 9). 

 

2.2.2 Den sköra evighetsmaskinen 

Denna kategori representerar måttlig intressenivå för naturen. Naturen är basen för vår 

överlevnad, vilket inte beaktas i den ekonomi som förs idag. Den realekonomi som 

tillämpas måste grunda sig på naturlagarnas villkor. Naturen måste respekteras och 

kretsloppen måste slutas för att naturen ska upprätthållas. Människan måste återanpassas 

efter vad naturen tål, vilket är en utmaning idag där ekonomiska intressen styr 

människans handlande. Denna natursyn åberopas av vissa förespråkare som innebär att 

vi är beroende av naturens materialflöden. Vår förmåga att försörja oss beror på att vi 

förstår naturen och hur den fungerar samt att vi använder vår kunskap på rätt sätt när vi 

nyttjar naturresurserna. Naturen måste förvaltas på ett förnuftigt sätt så att vi inte förstör 

naturen. (Helmfrid, 2007: 11ff., 20 f.). Lindströms tolkning liknar Hemfrids genom att 

det är en reaktion som inte ifrågasätter den antropocentriska och mekanistiska 

världsbilden utan bara tar ansvar för konsekvenserna. (Lindström, 2011: 12).  

 

2.2.3 Den gemensamma kroppen 

Denna kategori representerar hög intressenivå för naturen. Människan är en del av 

naturen. Hon är beroende av samma materia och energi som naturen, vilket innebär att 

det människan gör påverkar alla andra varelser, som i sin tur påverkar oss själva. 

Människan bör värna om naturen eftersom människan står i ständig relation till varandra. 

Människan har ingen rätt att sätta sig över och manipulera naturen utifrån egna intressen. 

I sin analys av den tredje kategorin, den gemensamma kroppen, anger Helmfrid, (2007) 

att denna natursyn har sina rötter och sin utgångspunkt 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 över lag gör ingen skillnad mellan 

materia och ande utan allt är liv. En del människor beskriver själen för ”det som förnims 

i hjärtat”, vilket avser inte endast människans hjärta utan även djurens, växternas och 

tingens ”hjärta” (Helmfrid, 2007: 8, 13 ff., 22). Allting är en enhet och människan är 

beroende av sin omgivning och omvänt (Helmfrid, 2007:23). ”En komplex väv av 

relationer och dynamiska mönster framträder i en helhet som är under ständig 

förvandling” (Helmfrid, 2007:25). Lindström menar att det som leder till en ökad kunskap 
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är en ökad känslighet och sinnesförnimmelse. Detta synsätt kan förstås med intellektet. 

Enligt Lindström bygger kategorin ”Den gemensamma kroppen” på naturnära kulturers 

världsbild och kan liknas vid ”livets väv”. Allting är liv och ömsesidigt beroende av 

varandra. Denna kategori har sin ståndpunkt i att det är skillnad mellan hur företrädare 

för detta synsätt ser på miljövård och hur miljövård uppfattas enligt ”den sköra 

evighetsmaskinen” enligt Helmfrid (Lindström, 2011: 13 ff.).  

 

2.3 Natursyn enligt Åhrén    

Christina Åhrén har i sin doktorsavhandling Är jag en riktig same? En etnologisk studie 

av unga samers identitetsarbete från 2008 beskrivit den identitets- och natursyn som 

gäller för renskötande samer. Åhréns syfte har varit att med hjälp av intervjuer undersöka 

hur informanterna ser på rennäringslagen, rennäringen och sin egen identitet. Författaren 

är inne på identitetspolitik när hon beskriver hur informanterna upplever sig själva i 

förhållandet mellan samer och icke samer samt mellan renskötande samer och samer som 

inte tillhör denna grupp. Det förekommer en skiljelinje mellan renskötare och jakt- och 

fiskesamer idag, vilket innebär att samer som inte tillhör en sameby utesluts från 

renskötsel. Åhrén är själv en renskötande same. I de intervjuer Åhrén utfört framkom att 

samer tillhör olika kategorier samer, vilka indelas i renskötande samer, icke-renskötande 

samer, jakt-och fiskesamer. De olika gruppernas epitet har betydelse för hur 

rennäringslagen har påverkat samerna efter att de delats upp i olika kategorier. Detta 

framkommer i politiska uttalanden och i olika utredningar genom åren. En del epitet är 

positiva medan andra är negativa. De olika epiteten berättar om olika samers ursprung 

vilket skapar en gräns mellan ”vi” och ”dom”. En av informanterna har beskrivit att hon 

påverkats av den politik som förs genom att de samer som inte idkat renskötsel har 

uteslutits från rennäringen. I och med rennäringslagens införande blev familjer 

tvångsförflyttade med motivering att de var jakt- och fiskesamer och inte renskötare. Vid 

intervjutillfället framförde en av informanterna sin inneboende känsla för de marker som 

tillhört hennes förfäder. Hon beskriver att informanten vill föra den kultur som innehåller 

kunskap om naturen och förståelse för den samiska historien vidare, vilket skulle gynna 

hela den samiska gruppen om samerna kunde arbeta tillsammans mot storsamhället och 

det skulle stärka den samiska identiteten och folket (Åhrén, 2008: 44). Informantens 

önskan är att föra sin samiska historia vidare till barnen. Efter införandet av 

rennäringslagens införande 1971:427 har informanten mistat rätten att idka renskötsel. 

Hon har därmed upplevt ett utanförskap och identitetsproblematik. Denna 
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identitetsförskjutning delar hon med andra samer (Åhrén, 2008:55). Åhréns undersökning 

visar att samer indelas i olika kategorier beroende på om de räknas till renskötande samer 

eller inte, vilket har påverkat deras identitetstillhörighet. Det skedde i och med 

rennäringslagens införande 1971. De samer som före rennäringslagens införande 

räknades till kategorin jakt- och fiskesamer uteslöts från rätten att bedriva renskötsel. 

Informanterna i undersökningen som själva benämner sig som jakt- och eller fiskesamer 

delar denna syn på det samiska samhället och den samiska kulturen. Svenska staten är 

orsak till att denna kategoriuppdelning skett, vilket medfört att renskötande samer åtnjuter 

ett starkare skydd enligt gällande lagstiftning. Ett beslut från Svea hovrätt fastslog att 

renbeteslagen inte var tillämplig på bofasta samer, eftersom de inte räknades som 

renskötande samer (Lantto, 2000: 40). 

 

3. METOD OCH MATERIAL 

 

Kännetecknande för kvalitativ metod är att den intresserar sig för innebörder, meningar 

och samband. Metoden är lämplig när man vill undersöka hur människor upplever något. 

Kvalitativ forskning är tolkande forskning, som är lämplig att använda när man vill gå 

på djupet och bidra till en mer generell förståelse för ett fenomen som säger något av vikt 

till andra som också är intresserade av fenomenet ifråga. Kvalitativ forskning skiljer sig 

från kvantitativ forskning, där man använder statistiska och matematiska metoder för att 

studera stora mängder data. (Alvehus, 2013: 21 f.).  

 

3.1 Kvalitativ metod  

Valet av kvalitativ metod har skett utifrån syftet med denna studie som är att undersöka 

deltagarnas upplevelser och syn på renskötseln efter 2018 års skogsbränder. Kvalitativ 

metod är en utmärkt metod när man vill erhålla ingående förståelse för hur respondenterna 

tänker och känner efter 2018 års skogsbränder och kriser och hur dessa kriser har påverkat 

deras livssyn och syn på naturen. 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 (Alvehus, 

2013:20 ff.). Jag har valt öppna och semistrukturerade intervjuer för att deltagarna, 

respondenterna, skulle ges möjlighet att beskriva sina upplevelser och erfarenheter med 

egna ord utifrån sina egna perspektiv. För att fånga upp deras berättelser så noggrant som 

möjligt har intervjuer utförts med respondenterna inom de berörda områdena. 

Intervjuerna har bandats, transkriberats och avlyssnats ett flertal gånger. Därefter har 
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resultatet sammanställts, analyserats och redovisats. Förhållandet till naturen, renarna och 

behovet av betesmarker har utgjort en central del i undersökningen. Frågorna till 

respondenterna har i första hand gällt deras förhållande till naturen och hur de upplever 

2018 års kriser och hur de har påverkat dem.  

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 Skriv 

vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar av Nyberg. & Tidström 

(2102), Skriva uppsats med kvalitativ metod av Alvehus (2013), Kvalitativa intervjuer av 

Trost (2005) och Intervjuteknik av Lantz (2013) samt Forskningsmetodik: om kvalitativa 

och kvantitativa metoder av Holme. & Solvang (1997).  Dessutom har Kvalitativa 

metoder av Lundberg och Rapporter och uppsatser av Backman (1998) studerats. Denna 

litteratur har varit värdefull för undersökningsarbetet.  

 För att uppnå syftet med undersökningen har kvalitativ metod med djupintervjuer 

tillämpats för att erhålla förståelse för renskötarnas situation och om samers natursyn 

krockar med det övriga samhällets i samband med 2018 års kriser. Den valda kvalitativa 

metoden ger en djupare insikt om hur den verklighet som renskötare upplever skapar 

förståelse för renskötarnas situation under krisartade förhållanden. Jag har velat 

undersöka hur verkligheten ser ut för renskötare som tvingats ändra sina rutiner i 

renskötseln när 2018 års bränder försvårar för renarna att tillgodogöra sig renbete under 

vintersäsonger. Renskötarnas natursyn och upplevelser beskrivna med egna ord har varit 

fokus i undersökningen.  I och med denna metod får man en mer detaljerad information 

om hur informanterna upplevt 2018 års bränder i förhållande till det omgivande 

samhället. På så vis blir det lättare att nå fram till människans attityder och åsikter än vad 

som varit möjligt med exv. en enkätundersökning. Genom att undersökningen omfattar 

berörda renskötare liksom representanter för länsstyrelsen m.fl. får fler intressenter ge sin 

syn på situationen både inom och utom rennäringen. I undersökningen ingår att 

åskådliggöra mötet människa – natur, stat – urfolk, rennäring – samhälle. Objektivitet har 

eftersträvats vid tolkningen av intervjumaterialet.  
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3.1.1 För-och nackdelar med kvalitativ metod 

Fördelar med kvalitativ metod är att den möjliggör att nå på djupet med 

respondenternas/informanternas egna upplevelser, vilka framkommer vid de intervjuer 

som utförs. Det empiriska materialet har inhämtats genom djupintervjuer med renskötare 

och övriga ingående informanter. Den valda intervjuformen är att föredra när man vill få 

mer detaljerad information om det man undersöker. Djupintervjuer medger även att 

följdfrågor kan ställas och där respondenterna/informanterna får möjlighet att tala fritt 

och ostört utan avbrott. (Alvehus, 2013: 20 ff.). Nackdelar med den valda metoden, 

strukturerad metod, är att metoden tar mycket resurser i anspråk dels med 

intervjuförfarandet och dels med efterarbetet där avlyssningar och transkriberingar av de 

bandade intervjuerna tar tid. För att undvika att informationen får en subjektiv prägel 

krävs att den som utför undersökningen håller sig objektiv genom hela undersökningen. 

 

3.1.2 Metodiskt/teoretiskt perspektiv  

Fördelar med att ha ett geografiskt begränsat undersökningsområde (en mikrostudie) är 

att man kan observera sådant som man inte skulle kunna lägga märke till i en makrostudie.  

3.1.3 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: 49). För att förklara och beskriva den aktuella händelsen av de omfattande 

skogsbränderna för Ruvhten sijtes och Jijnjevaeries samebyar 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 efter årets kriser. Respondenterna intervjuades per telefon. 

Respondenterna i fallstudien representerar renskötare, sametinget, Länsstyrelsen Dalarna, 

Jämtland och Gävleborg, Skogsstyrelsen, Fortifikationsverket, Sveaskog AB (förvaltar 

statens skogsmarker) och Svenska Samernas Riksförbund, SSR. Samtliga respondenter 

kontaktades per telefon innan intervjuerna utfördes, varefter skriftlig förfrågan tillika 

information tillsändes respondenterna. Den vetenskapliga tolkningsramen utgår från 

Helmfrids natursynsmodell där hon tydliggör tre olika kategorier av natursyn, som 

redovisas under punkt 2.2. Intervjuerna utgör empirin i fallstudien. Urvalet baseras på 
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personernas olika perspektiv på upplevelsen av renarnas vistelse inom Ruvhten sijtes 

renbetesområde i första hand men även inom Jijnjevaeries renbetesområde. 

Litteraturstudier och synpunkter som framkommit vid intervjuerna utgör basen i 

undersökningen. Det insamlade materialet har transkriberats, analyserats enligt Helmfrids 

natursynsmodell och sammanställts varefter resultatet har redovisats (Helmfrid, 2007) 

och (Lindström, 2011) samt (Åhrén, 2008).  

 

3.2 Material 

Litteratur som är relevant för det valda ämnet redovisas i forskningsöversikten. 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 doktorsavhandlingar, examensarbeten 

och rapporter samt övrig litteratur som anges i källförteckningen. Christina Åhréns 

doktorsavhandling Är jag en riktig same? har utgjort ett utmärkt uppslag när det gäller 

samernas identitetspolitiska argument (Åhrén, 2008). I övrigt kan nämnas Marie 

Martinsson uppsats Att vara same igår och idag liksom Kristin Lindströms 

mastersuppsats Synen på naturen - En kvalitativ textanalys av läromedel i biologi 

(Martinsson, 2009 och Lindström, 2011). Ewa Ljungdahls bok Jijnjevaerie sameby - 

historia och kulturmiljöer beskriver samernas historia och deras renskötsel och kultur. 

Denna bok har varit en tillgång när det gäller fallstudien (Ljungdahl, 2014: 13). När det 

gäller förståelsen för samernas religion och andliga värderingar och syn på naturen har 

Åsa Kroiks bok från 2008 varit en tillgång (Virdi Kroik, 2018). Både primära och 

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

 

3.3 Etiska överväganden 

Informanternas anonymitet har skyddats genom att ingen detaljerad presentation av var 

och en har skett. Informanterna benämns med Sametingets representant, Länsstyrelsens 

representant o.s.v. vid direkta citat ur intervjumaterialet. Deltagarna i en undersökning 

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

Informanterna har delgivits information om att de får vara anonyma och att de kan dra sig 

ur studien när de vill. 
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3.4 Disposition 

I avsnittet Inledning och bakgrund beskriver jag i korthet renskötarnas problem med att 

finna renbetesmarker efter årets katastrofala skogsbränder och andra kriser. Ämnet har 

valts utifrån att det föreligger stor relevans för forskning inom ämnet ifråga. Därefter 

förklarar jag syftet med uppsatsen som är att undersöka deltagarnas upplevelser och syn 

på renskötseln efter 2018 års skogsbränder. Fokus ligger på ett geografiskt område: 

Ruvhten sijtes renbetesområden. I undersökningen ingår en fallstudie gällande renskötare 

som drabbats hårt av årets skogsbränder Ruvhten sijtes och Jijnjevaerie samebyar. De 

frågeställningar jag vill ha svar på anges i detta avsnitt. I avsnittet Teori och metod 

redovisas den natursynsteori som tillämpats i undersökningen. Kvalitativ metod har 

tillämpats i vilken bandade intervjuer med respondenterna utgör empirin. Denna metod 

är utmärkt när man vill erhålla förståelse för hur respondenterna känner och upplever 

2018 års kriser samt hur respondenterna påverkats av dessa. Intervjuerna har 

genomlyssnats, transkriberats och analyserats. Teorin används genom hela uppsatstexten 

och de teoretiska utgångspunkterna har använts i analyserna. Därefter förklaras några 

grundläggande begrepp. I kapitlet Tidigare forskning redovisas vad som framkommit 

hittills när det gäller forskning om skogsbränders påverkan på renbetesmarker samt en 

forskningsöversikt för att öka förståelsen för det valda ämnet. Den lagstiftning som gäller 

för renskötsel och rennäring idag redovisas utförligt för att öka förståelsen för 

renskötarnas situation. I avsnitten Resultat och Analys redovisas resultaten av 

undersökningen samt analysen av det erhållna materialet utifrån vald analysmetod. I 

analysdelen diskuterar jag vad jag kommit fram till och sammanfattar resultatet. 

Uppsatsen avslutas med en Sammanfattning och Förslag på framtida forskning. 

Källförteckningen visar de källor som använts. 

 

4. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP  

4.1 Storsamhället 

I denna undersökning betyder storsamhället staten, myndigheter och den övriga svenska 

allmänheten förutom samerna. Begreppet är relevant för undersökningen så tillvida att 

det förekommer i den litteratur som studerats. I boken Renarna, markerna och 

människorna av Uddenberg, (2000) talar han om ”storsamhället” där innebörden är de 

svenskar som inte ingår i samekulturen (Uddenberg, 2000: 143).   
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4.2 Sedvanemarker och sedvanerätt 

Begreppet sedvanemarker är relevant för undersökningen genom att detta begrepp ofta 

förekommer i den litteratur som studerats. Renskötselrätt enligt rennäringslagstiftningen 

gäller oberoende av avtal mellan mark- och renägare enligt betänkande av från 

Gränsdragningskommissionen för renskötselområdet, SOU 2006:14. 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. 

 

Historiskt sett har stora delar av Ångermanland berörts av vinterbete kontinuerligt fram 

till idag. Sedvanerätten är mer eller mindre ifrågasatt inom större delen av landskapet. I 

områdets norra del är rätten till vinterbete odiskutabel genom att området hänförts till 

kategori 1. Det gäller bl.a. de socknar som hör till Jämtlands län. (SOU 2006:14). 

 

4.3 Intensiv renskötsel 

Intensiv renskötsel innebär mindre renhjordar som bevakades noggrant och där 

mjölkning av renarna förekom (Lantto & Mörkenstam, 2008: 148). Begreppet intensiv 

renskötsel är relevant för förståelsen av hur renskötsel har bedrivits i renskötarnas närhet.  

 

4.4 Extensiv renskötsel 

Extensiv renskötsel är enbart inriktad på köttproduktion med större och mer frigående 

renhjordar som endast bevakas från renhjordarnas yttre kanter (Lantto & Mörkenstam, 

2008: 148). Begreppet extensiv renskötsel är relevant att förklara för förståelsen av hur 

renskötsel till stor del bedrivs i dagsläget av renskötarna.  

 

4.5 ILO-konvention nr 169 – International Labour Organization 

ILO:s konvention 169 innebär att urfolken ska åtnjuta mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter. Till dessa räknas även skydd för urfolkens mark, kultur och miljö. 
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Regeringen har ännu inte ratificerat ILO:s konvention 169. Sverige har erhållit hård kritik 

från internationellt håll enligt Mörkenstam (Mörkenstam, 2014: 263).  

 

4.6 Avvittring 

Med avvittring avses statlig administrativ åtgärd utförd i syfte att omfördela statlig mark 

till enskilda. Se (Nationalencyklopedin), avvittring (SOU 2006:14: 97). Begreppet 

avvittring innebar att samernas lappskatteland förändrades från att ha varit personligt 

ägda renbetesområden till gemensamma betesområden som förvaltades av lappbyn. Detta 

innebar att den så kallade skattelappen förlorade den starka rätten som tidigare funnits till 

lappskattelandet. Lappskattelanden avskaffades i ett riksdagsbeslut år 1928. Renskötarna 

ansågs ha betesrätt för sina renar på den nu statliga och privata marken såväl inom 

åretruntmarkerna som på vinterbetesmarkerna. Idag ifrågasätts denna rätt i domstolar runt 

om i Norrland. Bakgrunden är att fastighetsägare anser att samerna inte har rätt att bedriva 

renskötsel på privat mark. Markägarna hävdar att samerna inte har rätt till renbete grundad 

på urminnes hävd främst på vinterbeteslanden vid kusterna. Problematiken måste ses ur 

ett historiskt perspektiv för att rätt kunna förstås (https://www.sametinget.se/1125).  

 

4.7 Hållbar utveckling 

Begreppet hållbar utveckling skapades av FN:s världskommission för miljö och 

utveckling år 1987. Hållbar utveckling definierades som ”en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov”. En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: Det sociala, 

miljön och ekonomin. På Globala målens hemsida (https://www.globalamalen.se/)  

redovisas de tre dimensionerna. Hemsidan är en del av Agenda 2030.   

 

 

5. FORSKNINGSÖVERSIKT 

 

Tidigare forskning som gjorts inom områden som berör mitt problemområde redovisas 

nedan. Översikten avgränsas så att den fokuserar på det jag skriver om.  

 

5.1 Tidigare forskning   

  

Här redovisas den litteratur som studerats och även det som anknyter och har direkt 

relevans för mina frågeställningar har lyfts fram. Ett antal forskare har beskrivit 

renskötarnas syn på naturen och deras relation till renarna. Renskötande samer har 

https://www.sametinget.se/1125
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genom århundranden haft en djup relation till naturen och renarna. Gemensamt för nedan 

nämnda forskare är att de beskriver hur rennäringen hotas från olika håll. Samernas 

natursyn skiljer sig från övriga svenskars på ett antal punkter, vilket medför att konflikter 

uppkommer mellan de som vill bevara naturen och markerna i så orört skick som möjligt 

för framtiden medan andra (läs storsamhället) vill exploatera och utvinna ur naturen det 

som ger vinster på kort sikt. Detta generella tema kan relateras till denna undersökning. 

 Tidigare forskningsresultat har inhämtats från litteratur, kurslitteratur, 

vetenskapligt granskade dokument, SOU-rapporter samt övrig litteratur som anges i 

källförteckningen. När det gäller fallstudien har uppgifter inhämtats genom 

telefonintervjuer, telefonkontakter och sökningar på internet. Forskningsresultat som kan 

beröra fallstudien tycks saknas eftersom skogsbränderna skedde under 2018.  

 Författaren och psykiatern Nils Uddenberg, (2000) redovisar 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. Han åskådliggör att samernas syn på 

naturen och livsåskådning hänger samman med att de vistas i naturen. Samernas 

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 tydlig dubbelmoral”. 

Svenskarna vill både äta upp kakan och ha den kvar. Svenskarna är ofta mindre 

engagerade i miljöfrågor enligt Uddenberg, (2000: 48 f., 138). Uddenberg, (2000) 

redovisar i sin bok Renarna, marken och naturen, resultat från ett antal utförda intervjuer 

och enkäter med både samer och icke samer. Hans syfte var att intervjua renskötande 

samer för att erhålla deras annorlunda erfarenheter av naturen än många andra svenskars 

som bor i staden och arbetar inomhus. Resultatet från hans intervjuer visar att den samiska 

livssynen och synen på naturen står i motsättning till det svenska storsamhällets intressen. 

Historiskt sett har samerna har varit marginaliserade i Sverige, vilket de fortfarande är.  

Samerna och de svenska myndigheterna har olika syn på rovdjuren där de som bestämmer 

rennäringens villkor har makten. Det handlar även om de skador rovdjuren orsakar 

rennäringen (Uddenberg, 2000: 104). Den samiska renskötseln och levnadsättet har 

beskurits till följd av statens och storsamhällets profittänkande. Samernas rätt till 

markområden och betesområden som de haft sedan urminnes tider erkänns inte av staten. 

Enligt renägarna handlar vattenkraft och skogsavverkning lika mycket om samernas 
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kontroll över de marker där de haft sina renar av hävd som av miljöproblem (Uddenberg, 

2000: 104). Uddenberg, (2000) beskriver att samerna har störst problem med skogsbruket 

under vintern och vårvintern eftersom renarna är beroende av de lavar som de kan skrapa 

fram under snön. På hyggena är lavåterväxten dålig. Det blir ofta skare på snön när skogen 

inte skyddar mot dagsmeja så renarna kommer inte åt lavarna under snöistäcket utan 

renarna måste livnära sig på de hänglavar som endast finns i gammelskogar. Det är främst 

skogssamerna som är kritiska mot skogsbolagens sätt att utnyttja skogarna. (Uddenberg, 

2000: 131). 

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

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

nyttja olika betesområden under året, vilka inte är utbytbara (Lundmark, 1998: 124). 

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

kulturmiljöer, samernas historia och deras renskötsel och kultur.  

Både Lundmark och Ljungdahl beskriver hur viktigt det är att renarna har tillgång 

till betesmarker för sin överlevnad. Renskötande samer anger att renen är den viktigaste 

delen i deras kultur och identitet. Ett exempel är Jijnjevaerie sameby som tvingades köra 

sina renar till Hornslandet på grund av klimatförändringar under två vintrar. Renen 

utgjorde deras allt. Klimatförändringar kan orsaka problem för rennäringen (Ljungdahl, 

2014: 13).  

 Teologen Åsa Virdi Kroik, (2018) har beskrivit samernas tidiga religion och 

andliga värderingar, vilket har ökat förståelsen för samernas livssyn och syn på naturen. 

Samernas tidiga religion var en naturreligion där jord och vatten betraktades som levande 

väsen och måste respekteras. Samerna slog sig ner som jägare och fiskare i det område 

som nu bebos. Samerna utförde riter för att hålla sig väl med olika väsen. De tog hänsyn 

till naturen och levde ett varsamt liv. Deras religion såg annorlunda ut jämfört med 

kristendomen. Samerna levde sin religion i vardagslivet där landskap, relationer och 

släktskap ingick i samisk religion enligt Virdi Kroik. Samernas gudomar har varit en del 

i vardagslivet och elden. (Virdi Kroik, 2018).  

Lantto och statsvetaren Ulf Mörkenstam, (2000) beskriver Samerörelsen och den 

offentliga svenska samepolitiken i den tredje delen av boken Migration och etnicitet - 

perspektiv på ett mångkulturellt Sverige. De gör jämförelser mellan samerna och andra 

urfolk i världen. Samerna för en mycket hård kritik mot den politik som förs gentemot 

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

de naturresurser som de haft historiskt sett. Det gäller inte minst rätten till 
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självbestämmande. Författarna har tydliggjort samernas situation idag och deras 

rättigheter. 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 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 där 

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), Lantto & Mörkenstam, 

(2008:139 ff., 153). Lantto & Mörkenstam, (2008) är kritiskt inställda till den politik som 

bedrivs idag. Det gäller samernas rättigheter som urfolk och deras rätt till land-och 

vattenområden samt de naturresurser som de haft genom historien.  

Christina Åhrén, (2008) beskriver i sin doktorsavhandling hur svenska statens 

åtgärder gällande införandet av 1928 års rennäringslag diskriminerade de samer som inte 

räknades som renskötare. Den övriga samiska befolkningen missgynnades. Statsmakten 

ansåg att renskötseln var viktig ur nationalekonomisk synvinkel och önskvärd att bevara. 

Rennäringslagen kom att gynna renskötare medan andra samer exkluderades (Åhrén, 

2008:48). 

 Helmfrids rapport från 2007, Natursyn – Tre svar på vad natur är har varit ett 

stort stöd i fallstudien. Hennes natursynsmodell ligger till grund för den teoretiska 

tolkningsramen som använts i denna undersökning (Helmfrid, 2007). Även Lindströms 

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

biologi, som bygger på Helmfrids natursynsmodell har bidragit till förståelsen 

(Lindström, 2011). Marie Martinssons C-uppsats från 2009, Att vara same igår och idag. 

Samisk religion och natursyn i litteratur och media har studerats (Martinsson, 2009) 

liksom Christina Åhréns doktorsavhandling Är jag en riktig same? En etnologisk studie 

av unga samers identitetsarbete (Åhrén, 2008).  

Dessa forskare har lyft fram naturmodeller och regionala studier, men de har inte 

i så stor utsträckning fokuserat på lokal nivå. Fördelen med den typ av mikrostudier är att 

ha ett geografiskt begränsat undersökningsområde (en mikrostudie) där man kan 

observera sådant som man inte skulle kunna lägga märke till i en makrostudie.  

Enligt min mening, (Lård, 2019) kommer det att dröja länge innan något 

forskningsresultat gällande 2018 års skogsbränder och kriser kan erhållas samt vilka 
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konsekvenser bränderna får för rennäringen. Säkra resultat kan dröja tiotals år innan de 

erhålls. Den akuta frågan gäller om och hur renskötande samer tvingas ändra sina 

livsvillkor och hur deras syn på naturen kommer att påverkas inte minst när det gäller 

frågan om och var de finner ersättningsmarker för sina renar. Kommande vintrar kan bli 

ödesdigra. (Lård, 2019) Se vidare under resultat från fallstudien. Både primära och 

sekundära källor har använts. Källorna redovisas i källförteckningen. 

 

5.2 Gemensamt för Uddenberg och Virdi Kroik 

Det som Uddenberg och Virdi Kroik har gemensamt som är relevant i denna 

undersökning är att båda har framhållit samernas naturreligion som innebär att jord, 

och vatten betraktas som levande väsen och måste respekteras av människan. Detta 

resultat har framkommit vid utförda intervjuer med informanter. Samerna religion 

skiljer sig därmed från övriga svenskars. Resultatet från Uddenbergs undersökning 

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

storsamhällets intressen (Uddenberg, 2000 och Virdi Kroik, 2018). 

 

6 RENSKÖTSEL OCH LAGEN  

I detta kapitel redovisas några gällande lagar, dombeslut och bestämmelser som reglerar 

rennäringen idag. Rennäringslagen och Nordmalingdomen utgör viktiga styrdokument 

för rennäringen, vilka redovisas nedan. Renskötande samer och övriga samer har genom 

tiderna haft svårt att hävda sina rättigheter gentemot staten och markägare. Därför är det 

viktigt att framhålla deras rättigheter som urbefolkning inte minst rätten till betesmarker.  

 

6.1 Rennäringslagen  

Samerna utövar rennäringen med stöd av bestämmelserna i rennäringslagen från 1971 

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

lagar (SOU 2006:14). Rennäringslagen från 1971 reglerar samernas rätt till renskötsel 

och brukning av markområden som de nyttjat av hävd sedan urminnestider samt hur 

samebyar ska utformas, styras och skötas. En sameby fungerar som en ekonomisk 

förening. Rennäringslagen bildar samebyarna och inte genom medlemmarnas beslut. I 

förarbetena till den nya rennäringslagen framhölls den samiska kulturen och den 

traditionella renskötseln som varit en förutsättning för samisk kultur enligt följande 

lydelse: ”Det är ett samhällsintresse, inte bara från näringspolitiska synpunkter, att 
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rennäringens lönsamhet förbättras. Rennäringen är en förutsättning för bevarande av den 

samiska kulturen” (prop. nr 51 1971: 112) (Lantto & Mörkenstam, 2008: 53). Det var 

utifrån renskötseln som särlagstiftningen utformades. Syftet var att bryta de kulturella 

traditionerna när rennäringen rationaliserades. I och med den nya lagen fick kvinnor och 

män samma rättsliga status, vilket var en viktig förändring. Både kvinnor och män fick 

bedriva renskötsel. Den nya rennäringslagen skulle motverka att kvinnor lämnade 

traditionella renbetesområden (Lantto & Mörkenstam, 2008: 153). 

År 1886 antogs den första lagen om renbete som gällde för hela riket. Därefter 

tillkom nya lagar 1898 och 1928. Den sista lagstiftningen som reglerar rennäringen är 

från 1971. I förarbetena var utgångspunkten då gällande lagstiftning, 1928 års 

renbeteslag. Vissa inskränkningar diskuterades utifrån de krav den moderna 

samhällsutvecklingen ställde men själva grundfrågan togs inte upp. Sedvanerätten behölls 

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 är 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) är en opolitisk 

riksorganisation som bildades 1950, vars uppgift har varit att stärka renskötselns 

ställning.  Samerna tillhör olika kategorier där den nomadiserande renskötaren tillhör en 

kollektiv samisk identitet enligt (Lantto & Mörkenstam 2008: 150–151). Den svenska 

miljölagstiftningen innehåller ett specifikt skydd för rennäringen (Miljöbalken 3 kap. 5 

§ (1998:808) och (Larsson och Wikland, 2014: 52). Åhrén, (2008) framför i sin 

doktorsavhandling att:  



   

22 

 

Det var fjällrenskötsel som var utgångspunkten för lagstiftarna. Fjällsamerna hade haft 

större renhjordar än skogssamerna och genomförde längre flyttningar. Skogssamerna 

däremot bedrev sin renskötsel enbart i skogsmark. Genom fjällsamernas långväga 

flyttningar var de i behov av större sammanhängande betesmarker i väst - ostlig 

sträckning. Den större renhjorden medförde också att det kunde finnas svårigheter att 

hålla hjorden inom det egna skattelandet och för fjällsamerna var därför en kollektiv 

renbetesrätt bättre än den var för skogssamerna. De senare var i högre grad mångsysslare 

och levde på en kombination av jakt, fiske, renskötsel och gårdsskötsel. Deras mindre 

renhjordar var tamare och flyttningarna kortare. Rennäringslagens kollektiva betesrätt 

främjade alltså på detta sätt inte bara fjällsamernas renskötsel utan även i praktiken deras 

kultur. Detta faktum skulle i senare lagstiftningar ytterligare förstärkas och lyfta fram 

fjällsamernas form att bedriva renskötsel. Renskötseln, och då alltså fjällrenskötseln, är 

därmed idag det som den svenska befolkningen vanligtvis starkast förknippar med det 

samiska. Genom att förstärka deras sätt att leva (…) är det som många förknippar med 

samer (Åhrén, 2008: 48 f.). 

 

Renskötarnas tillgång till goda renbetesmarker har minskat genom tiderna främst genom 

exploateringar av naturresurser, skogsavverkningar, industrietableringar, ökad 

rovdjurspopulation, klimatförändringar samt ökad turism. Konflikter mellan 

renskötande samer och markägare har ökat genom åren. Samerna har ofta dragit det 

kortaste strået när markfrågor har prövats i domstol. Nordmalingdomen har dock gett 

samerna rätt till renbetesmarker, som kan ge vägledning i markfrågor för samerna. 

vilken redovisas nedan. Rätten till renbete är viktig för renskötande samers rennäring. 

 

6.2 Nordmalingdomen 

Högsta Domstolen, HD, beslutade 2011 i en sakfråga som gällde ett urfolks rättigheter 

och identitet. Målet handlade om 104 markägare i Nordmalingområdet som stämde tre 

samebyar. Markägarna hävdade att samerna inte hade rätt till vinterbete inom området. 

Högsta domstolen gav dock samebyarna rätt till vinterbete inom det aktuella området. 

Domen som föll den 27 april 2011 gav det svenska urfolket rätt i en sakfråga som gällde 

ett urfolks rättigheter och identitet. Beslutet anges som ”Nordmalingdomen”. Det är första 

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

innan beslutet fattades. I och med detta domslut inleds ett nytt kapitel i vår svenska 

historia. Högsta domstolen har i Nordmalingdomen klargjort vissa förutsättningar för 

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

prejudicerande, vilket betyder att domen anger hur lagen skall tolkas i praktiken. 

Samernas lagliga rätt till betesmarker har därmed stärkts avsevärt. Markägarna ångrar att 

de stämde samebyarna. Vårt urfolk, samerna, utgör en omistlig del av vårt svenska 

samhälle och vår historia (Melin och Wikland, 2014: 23–38). 
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6.3 Svensk samepolitik och renskötsel 

Samerna utgör ett ursprungsfolk i Sverige, vilket Sveriges Riksdag har fastställt. Samerna 

har en lagstadgad ensamrätt att bedriva renskötsel och intar därmed en särställning. Denna 

rätt är avgörande för bevarandet av den samiska kulturen. Samernas rätt till renskötsel 

utgör en sedvanerätt, som har djupa rötter långt tillbaka i historien. Nedan redovisas ett 

utdrag ur Statens offentliga utredning 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: 73). 

 

Forskning visar att konflikter och motsättningar förekommer mellan samerna och 

storsamhället. För flera hundra år sedan utfördes intensiv renskötsel baserad på mindre 

hjordar som bevakades noggrant och där mjölkning av renkon (aaltoe) förekom 

(Lundmark, 1990: 32). Renskötseln övergick under 1500-talet och fram till början av 

1900-talet från intensiv renskötsel till en mer storskalig, extensiv sådan. Det ökade 

skattetrycket från kronan och Sveriges ambitioner att bli en stormakt var den 

huvudsakliga orsaken till att renskötseln ändrade karaktär. Numera förekommer främst 

extensiv renskötseln som är inriktad på köttproduktion.  Renhjordarna är större och med 

frigående djur, som bevakas endast i ytterkanterna (Lantto och Mörkenstam, 2008: 148). 

Samerna ställer nu politiska krav. Enligt Uddenberg, (2000) har samerna och de svenska 

myndigheterna olika syn på naturen och rovdjuren (Uddenberg, 2000: 104). Den svenska 

staten kritiseras från internationellt håll. Förenta Nationerna (FN) anser att det är 

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

att frågan om äganderätt till land och vatten ännu inte utretts. FN framför sin oro över 

samernas situation i Sverige.  

 

6.4 Den samiska markrätten 

Den samiska markrätten har inte följt den rättsliga utvecklingen i Sverige. 

Europakonventionens internationella ramverk har medfört att det finns möjlighet idag att 
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utvärdera den samiska markrätten utifrån de grundläggande kriterier som är gemensamma 

för alla egendomsrättigheter (Larsson och Wikland, 2014: 49).  

 

6.5 Renskötselrätt och renbetesrätt   

Anledningen till att juridiska kommentarer har införts är att de utgör en mycket viktig del 

när det gäller rennäringen och dess fortlevnad. Renskötselrätt är en rätt till renbetesmarker 

både vinter och sommar, vilket är en förutsättning för rennäringens överlevnad. 

Renskötarnas livssyn och syn på naturen hänger intimt samman med deras livsvillkor som 

renskötare. Rätten till renskötsel bygger på urminnes hävd som är förbehållen endast de 

samer som ingår i en sameby enligt rennäringslagen. Rennäringen är beroende av stora 

betesarealer eftersom renarna rör sig efter årstidsväxlingarna mellan olika betesmarker. 

Renen följer bestämda vandringsleder. Eftersom renarna är lättskrämda vanedjur är de 

urgamla flyttlederna nästan omöjliga att ändra. Vid kalvmärkning, höstslakt och flytt 

mellan sommar- och vinterbetesområden samlas renarna ihop i större hjordar innan de 

drivs av renskötarna efter urgamla flyttleder.  Resultaten från intervjuerna tydliggörs i 

analysdelen där jag redovisar min analys. Jag arbetar utifrån mina frågeställningar och 

använder mig av de begrepp och teoretiska perspektiv som jag tidigare presenterat. Jag 

försöker även att upprätta en dialog med tidigare forskning. 

 

7 RESULTAT  

7.1 samernas renskötsel  

Historiskt sett har samerna haft ett speciellt förhållande till renen och markerna där många 

generationer samer haft sin hemvist. Renskötsel utgör en viktig del i den samiska 

kulturen, vilket innebär att tillgång till goda renbetesmarker är en förutsättning för 

rennäringens fortlevnad. De samiska rättigheterna utgör grund för renens nyttjande av 

renbetesmarkerna där sedvanerätten utgör en viktig del i samernas rennäring. Renen är 

ett frilevande djur, som nyttjar olika naturbeten under året. Människan följer renarnas 

vandringar mellan de olika betesmarkerna under året. Enligt den svenska grundlagen 

utgör samerna ett ursprungsfolk i Sverige. Samerna åtnjuter därmed de rättigheter som 

tillerkänns dem som en nationell minoritet och ett ursprungsfolk i Sverige. Samerna har 

rätt till sitt eget språk och sin egen kultur. Renhjorden ger försörjning och skapar 

sociala värden samt utgör grunden för en kulturell identitet enligt 

Samerättsutredningen (1986), (SOU-rapport 1986:36). 
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7.2 Resultat från intervjuerna 

Litteraturstudier och en fallstudie utfördes för att se hur samernas natursyn och kulturella 

identitet påverkats av 2018 års skogsbränder och kriser i förhållande till övriga samhället 

och om det föreligger konflikter eller samsyn mellan renskötare och övriga samhället när 

det gäller natursyn, kulturell identitet och rätten till renbete. För att erhålla djupare 

kunskap om hur 2018 års skogsbränder har påverkat renskötande samer har renskötare 

från både sydsamiskt och nordsamiskt område intervjuats. Representanter för 

länsstyrelsen Dalarna, Jämtland och Gävleborg samt Skogsstyrelsen intervjuades för att 

erhålla djupare kunskap om renskötarnas villkor efter 2018 års bränder. Även 

representanter för Sveaskog AB, Fortifikationsverket, Sametinget och Svenska Samernas 

Riksförbund, SSR, intervjuades för att erhålla en helhetsbild. Fortifikationsverket 

ansvarar för Älvdalens skjutfältsområde, Trängslet, som berör Ruvhtens sameby.  

Representanterna kontaktades, varefter skriftlig information och förfrågan om deltagande 

tillsändes representanterna. Intervjuerna utfördes efter godkännande av representanterna. 

Intervjuerna spelades in varefter samtalen avlyssnades och transkriberades. Materialet 

bearbetades och analyserades varefter materialet sammanställdes. Resultat från 

fallstudien redovisas separat under egen rubrik. Karta över Ruvhten sijtes sameby se 

(Bilaga I). Kartor som visar de brandhärjade områdena och Sveriges samebyar se (Bilaga 

2, 3 och 4). Jag har valt att återge vissa av intervjusvaren ordagrant för tydlighetens skull. 

Nedan redovisas det samlade intervjumaterialet efter transkribering och bearbetning. 

 

7.2.1 Renskötande samers natursyn efter skogsbränderna 2018 

Tre renskötare från sydsamiskt område redogjorde för hur de ser på naturen och 

renskötseln efter 2018 års skogsbränder. Renskötarna tillhör Ruvhten sijtes och 

Jijnjevaerie samebyar. Även en renskötare från nordsamiskt område intervjuades. 

Representanter för länsstyrelsen Dalarna, Jämtland och Gävleborg samt Skogsstyrelsen 

intervjuades, eftersom dessa myndigheter har att ta hänsyn till rennäringen i sitt dagliga 

arbete. Även representanter för Sveaskog AB, Fortifikationsverket, Sametinget och SSR 

intervjuades för att erhålla djupare förståelse för det valda ämnet. Undersökningen 

inriktades främst på hur renskötare från Ruvhten sijtes sameby upplever 2018 års bränder 

och kriser. Deras renbetesområden har drabbats hårt av bränderna. Ruvhtens sameby har 

vinterbetesmarker både inom Älvdalens och Härjedalens kommuner, vilket innebär att 

både länsstyrelsen i Dalarna och Jämtland är berörda. Ruvhtens sameby har sina 

åretruntmarker (renbetesfjäll) i Härjedalens kommun. Även Jijnjevaerie sameby i norra 
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Jämtland drabbades av 2018 års bränder. Även denna sameby ingår därför i 

undersökningen. En renskötare från Ruvhten sijtes sameby, (2018) förklarade att:  

 

Samebyn har drabbats hårt av skogsbränder under 2018 med cirka 4000 ha mark som 

bränts av, vilket uppgår till 1/10 av den totala renbetesytan som brunnit upp. Det är ett 

litet fint renbete som förstörts. Dessutom har ett stort område rökbelagts. Konsekvenserna 

syns först nästa år (Ruvhten sijtes renskötare, 2018).   

 

Det är i dagsläget oklart hur renarna kommer att uppträda till våren 2019 när de får 

tillgång till de rökskadade områdena. Enligt Ruvhtens renskötare får tiden utvisa om 

renarna kan tillgodogöra sig marklavarna och övriga betet inom de rökskadade områdena. 

Något renbete inom det avbrända området är inte möjligt över huvud taget. Det som gör 

det ännu svårare är att en del av Ruvhtens renbetesmarker ingår i Älvdalens skjutfält, 

Trängslet. Detta område har varit renbete långt innan det blev skjutfält enligt Ruvhtens 

renskötare, (2019). Inom detta område är det förbjudet för människor att vistas på grund 

av pågående glödhärdar (Ruvhten sijtes renskötare, 2018). Förbudet är förlängt till juni 

2019 enligt uppgift från Fortifikationsverket den 15 februari 2019. Ruvhtens sameby har 

reservmarker inte långt från de vanliga betesområdena, så de behöver inte flytta renarna 

med bil utan kan flytta dem till fots mellan betena. Ruvhtens sameby har enligt dem själva 

en öppen och bra dialog med länsstyrelsen Jämtland, skogsbruket, och skogsägarna där 

Sveaskog AB förvaltar statens marker. De ställer upp ”Väldigt bra” enligt Ruvhtens 

renskötare, (2018). Han ansåg att det inte föreligger någon skillnad mellan samernas syn 

på naturen och övriga svenskars. Renskötaren förklarade vidare att ”Vi märker att det 

händer något med klimatet”. Han förklarade att rovdjursfrågan är ett problem. Den goda 

dialogen med Länsstyrelsen Jämtland skiljer sig mot den de har med Naturvårdsverket 

när det gäller rovdjursfrågan. Renskötaren såg inga akuta problem för renskötseln vid 

intervjutillfället. Det är först till våren 2019 som skadeeffekterna efter skogsbränderna 

kan överblickas (Ruvhten sijtes renskötare, 2018). 

Renskötaren från Jijnjevaerie sameby i Jämtland förklarade att ca 300 ha av deras 

vinterbetesområde i Pålgård sydost om Hammarstrand i Jämtlands län har drabbats hårt 

av 2018 års skogsbränder. Branden i Pålgård var svår att hantera på grund av otillgänglig 

terräng. Vid intervjun den 30 november 2018 förklarade renskötaren att ingen från 

samebyn hade varit i Pålgårdsområdet ännu, så skadornas omfattning har inte 

konstaterats. Skadeeffekterna kan ses först till våren 2019. Renskötaren förklarade vidare 

att ”Renen äter troligen inte rökskadade lavar. Renarna är så känsliga. Inga nya 

betesmarker behöver dock tas i bruk denna vinter” (renskötaren från Jijnjevaerie sameby, 
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2018). Renskötaren från Jijnjevaerie sameby, (2018) beskrev sin syn på naturen och 

klimatförändringen som att:  

 

Vi samer är ute nästan jämt. Vårt motto är att Bruka utan att förbruka. Med det menas 

att man inte ska skövla skog eller göra ingrepp i naturen. Vi samer har behandlat naturen 

med försiktighet. Vi har alltid låtit allt gå tillbaka till naturen. Vi blir ifrågasatta när det 

gäller… Hon förklarade vidare att när det gäller klimatförändringen så är klimathotet 

kanske det värsta. Det går ut över betesmarker. Det kan bli för varmt. Renarna måste ha 

snöfläckar. Orörda betesmarker som är rovdjurfria är viktiga för rennäringen. Det hade 

varit drömmen med rovdjursfria betesmarker för renarna. Det finns en konvention som 

gäller ett samarbete med Norge. Man känner sina grannar [underförstått grannarna i 

Norge] (renskötare från Jijnjevaerie sameby, 2018).  

 

Ytterligare en intervju utfördes med en renskötare från Jijnjevaerie sameby under våren 

2018 där han uttryckte tillförsikt och framtidstro för rennäringen. Någon annan 

sysselsättning än renskötsel och att vistas i naturen var otänkbart för honom. Han hade en 

positiv syn på naturen trots de besvärligheter som uppkom ibland. Han medgav att han 

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

han tillhörde Svenska kyrkan. Den renskötande samen visade stor sympati för sina renar 

och de människor som hjälpt honom. Av intervjuerna framgår att deras attityder kan 

jämföras med hur samer betraktar renen som metafor för klimatförändringen.  

Detta framgår i slutet av filmen Mjandasj - renarnas rådare där den vilda renen 

används som metafor för klimatförändringen. Även Čarnoluskij, (1993) har i sin bok Den 

vilda renen beskrivit renen med de gyllene hornen som metafor för klimatförändringen. 

Boken har översatts av Kerstin Kouljok. Myten om ”Den vilda renen” beskriver renen 

som en mellanhand mellan världarna. Den himmelska renen förekommer i samtliga tre 

världar, den undre världen, människornas värld och den himmelska världen. Den vilda 

renen kunde vandra mellan världarna och tala människornas språk. Myten handlar om ett 

evigt liv (Čarnoluskij, 1993: 30 ff.). 

Detta synsätt överensstämmer med renskötarens från Jijnjevaerie som förklarade: 

”Utan renen är jag ingenting, renen bär min identitet, mitt liv, ja hela mig. Tänk om 

storsamhället skulle respektera renens behov av oförstörda betesmarker och respektera mitt 

liv” (renskötare från Jijnjevaerie sameby, 2018). En renskötare var mest orolig för att 

renarna kommer att sprida sig och blanda sig med renar från andra samebyar (en annan 

renskötare, 2019).   

En renskötare tillhörande sametinget intervjuades där den första frågan gällde 

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

https://sverigesradio.se/
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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 renskötare, 2018). 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”. Enligt sametingets representant, (2018) 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” (sametingets representant, 2018). Av intervjun framkom att vissa 

samebyar har relativt korta sträckor att flytta sina renar mellan vinter- och sommarbeten 

medan andra samebyar har långa flyttvägar med renarna. Den sydligaste samebyn flyttar 

ungefär 5–6 mil jämfört med nordliga samebyar. I norra Jämtland har renskötarna från 

Valsjöbyn en ca 10–20 mil lång flyttsträcka. Flyttvägen beror även på var i 

renskötselområdet samernas flyttningar utgår ifrån. Renskötarna är helt styrda av renens 

flyttningsmönster mellan olika betesområden under året och beroende av sina 

flyttningsvägar. För vissa renskötare ligger renarnas vinterbetesmarker utanför 

åretruntmarkerna och används enligt gammal sedvänja. Sametingets representant 

förklarade vidare att samernas vinterbetesområden sträcker sig ända ner till Söderhamn 

för där har man funnit fornminneslämningar från renskötsel. Det kan finnas obetade 

områden söder om Sundsvall som inte har använts i samma utsträckning som områden 

norr om Sundsvall. Hon ansåg att det var ”Jättebra att man kan nyttja land som är längre 

söderut när det behövs” (sametingets representant, 2018). Hennes sameby hade haft renar 

vid kusten mot Härnösand. Sametingets representant, (2018) förklarade att:  

 

Samerna strävar efter att bevara sammanhängande betesmarker och därmed underlätta 

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. Sametingets representant förklarade att det är viktigt att bevara renarnas 

betesmarker genom att till exempel låta renar beta på de renbeten som inte nyttjats på 
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länge. Jijnjevaerie sameby tvingades flytta sina renar från Jämtland till Hornslandet vid 

kusten under två vintrar på grund av klimatförändring då marklavarna isbelades, vilket är 

ett bra exempel på att marker som inte betats under mycket lång tid åter tagits i bruk 

(Lård, 2018; Bilaga 5).  

Varje sameby har inventerat sina marker för att rädda sina betesmarker under de 

olika årstider som renarna behöver för sin överlevnad. Det gäller framför allt att bevara 

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

strävar efter att bevara sammanhängande betesmarker för att underlätta renarnas 

flyttningar mellan olika betesområden. Restaurering av betesområden ingår i 

bevarandearbetet enligt sametingets representant, (2018). Renarna måste ibland fraktas 

med lastbil till nya betesområden när flyttlederna är avskurna av exempelvis 

industriaktiviteter, bilvägar och järnvägar. Inom nordsamiskt område har renskötarna 

stora problem med contortatallen, eftersom renarna har svårt att beta marklavarna och att 

ta sig igenom skogsbestånd med contortatall (sametingets representant, 2018 och 2019). 

Sedvanerätten till 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. Renskötare från denna sameby 

flyttade vissa vintrar ända ner till Härnösand med sina renar (Ljungdahl, 2014).   

 

7.2.2 Myndigheternas syn på rennäringen och skogsbränderna under 2018 

Nedan redovisas intervjuresultatet med länsstyrelsen Dalarna, Jämtland och Gävleborg 

samt Skogsstyrelsen och deras syn på naturen och rennäringen efter 2018 års 

skogsbränder och kriser. Detta kapitel handlar om storsamhällets syn på renskötseln efter 

2018 års kriser, vilket är relevant för helheten i studien. 

 

Länsstyrelsen Dalarna 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut gällande förbud att beträda eldhärjad mark i 

Älvdalens kommun från och med den 3 augusti 2018. Förbudet innebär att det är förbjudet 

för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet Trängslet i Älvdalen, 

eftersom glödbränder kan pågå under lång tid.  Förbudet har förlängts till och juni 2019. 

Renskötarna från Ruvhten sijtes sameby kan därför få svårt att hålla reda på sina renar 

inom skjutfältet. Däremot kan deras renar röra sig fritt inom området i fråga. (Dalarnas 

länsförfattningssamling, 20 FS 2018:17 och representanten för länsstyrelsen Dalarna, 
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2019). Representanten för länsstyrelsen Dalarna, (2018) förklarade sin syn på naturen och 

rennäringen efter 2018 års skogsbränder enligt följande: 

   

Nya Idre sameby har lyft frågan om marktillgång för renarna. Dom förbereder sig om 

det skulle brinna på deras renbetesområden. Detta arbete påbörjades november 2018. 

Nya Idre sameby har redan gjort betesavtal med markägare i området där inte staten är 

med. Eftersom det även handlar om skogsproduktion så är Skogsstyrelsen involverad i 

samarbetet där samerna ingår. Det kan ju hända att skog som växer idag verkar trivialt 

om man avverkar den […] men där Skogsstyrelsen också måste titta på om det är 

lämpligt då samebyn kanske behöver området framöver då klimatet förändras 

(representanten för länsstyrelsen Dalarna, 2018).  

 

Han förklarade även att Nya Idre sameby behöver inga ersättningsmarker för tillfället 

men frågan om ersättningsmarker har aktualiserats efter 2018 års bränder. ”Ruvhten har 

ganska litet renbetesområde i Dalarna”. Representanten för länsstyrelsen Dalarna, (2018) 

förklarade att:  

En reservplan och beredskapsplan behöver läggas upp där samerna och staten är 

med. Staten har ju sin skyddade natur att ta hänsyn till. Vi har den så kallade 

Älvdalsdelegationen där vi tillsammans med samernas representanter diskuterar 

naturvårdsfrågor och när vi reviderar naturvårdsplaner, så att vi inte gör nåt tok 

och där vi på bästa sätt kan lösa frågor tillsammans (representanten för 

länsstyrelsen Dalarna, 2018). 

 

Representanten för länsstyrelsen Dalarna, (2018) förklarade att det inte förelåg några 

problem att Ruvhten sijtes område tillhör två kommuner och två län nämligen Dalarna 

och Härjedalens kommuner samt Dalarnas och Jämtlands län. På frågan om det förelåg 

några konflikter mellan samer och övriga svenskar förklarade representanten för 

länsstyrelsen Dalarna, (2018) att: ”Samerna själva säger att de har känt att det är något i 

luften. Jag är osäker på hur det är i civilsamhället. Vi har ju konflikter med rovdjur och 

när det gäller turism” (representanten för länsstyrelsen Dalarna, 2018). Han förklarade 

även att samarbetet med samerna har kommit ganska långt. Älvdalsdelegationen tillkom 

när samerna och ortsbefolkningen hade olika åsikter om skoterkörning under 

renkalvningsperioden. Ett samarbete initierades med samerna som medförde ökad 

förståelse mellan parterna. Det beslutades att skoterkörning inte fick ske under 

renkalvningsperioden. ”Numera tycker vi lika” (representanten för länsstyrelsen Dalarna, 

2018). Samarbetet mellan samerna, länsstyrelsen Dalarna och ortsbefolkningen har pågått 

i över två år och kommer att fortsätta enligt representanten för länsstyrelsen Dalarna, 

2018. Samerna får komma med synpunkter när länsstyrelsen i Dalarna avser att göra 

förändringar i naturvårdsplanerna eller reservatsföreskrifterna. Ett fall tydliggjordes där 
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länsstyrelsen Dalarna fick ta bort formuleringen Renbete är förbjudet från gamla 

föreskrifter när de ändrade naturföreskrifterna (representanten för länsstyrelsen Dalarna, 

2018) Samerna fick därmed rätt i en viktig fråga som gäller rätten till renbetesmarker. 

Nya Idre sameby vill utveckla sin rennäring och ha mera mark. Länsstyrelsen Dalarna 

arbetar för att dämpa konflikter och komma fram till konstruktiva lösningar i frågor som 

berör samerna. Representanten för länsstyrelsen Dalarna, (2018) förklarade att: ”När vi 

sitter tillsammans ökar respekten och förståelsen för varandras synpunkter och vi kan 

hitta en gemensam lösning som accepteras av samtliga parter. Vi har ett bra samtalsklimat 

numera och samarbetet fortsätter framåt” (representanten för länsstyrelsen Dalarna, 

2018). Länsstyrelserna i Dalarna, Jämtland och Gävleborg har bildat en gemensam stab 

som samarbetar.  

 

Länsstyrelsen Jämtland 

Representanten för länsstyrelsen Jämtland, (2018) förklarade sin syn på naturen med 

fokus på 2018 års skogsbränder och kriser som drabbat renskötarna inom Ruvhten sijtes 

och Jijnjevaeries samebyar. Sijte är det samiska begreppet för hem och hemhörighet också 

i religiös bemärkelse enligt Lundmark, (1990: 49). Representanten för länsstyrelsen 

Jämtland, (2018) förklarade sin syn på naturen enligt följande:  

 

Natursyn har man ju. Markfrågor drivs av Dalarna. När det gäller Ruvhten är de nog rätt 

trängda när det gäller marker. I så fall får de nog gå in på Jämtlandssidan. Om de tar 

vägen nån annan stans på skjutfältet vet jag inte. Fortifikationsverket ansvarar för 

Trängslets skjutfält. Ruvhtens renar kan gå in på skjutfältet. Dom får använda andra 

ordinarie betesmarker. När det gäller Jijnjevaerie så tror jag att de har ersättningsmarker. 

(representanten för länsstyrelsen Jämtland, 2018). 

 

När det gäller Jijnjevaeries vinterbetesområde i Pålgård utanför Hammarstrand i Jämtland 

förklarade representanten för länsstyrelsen Jämtland. (2018) att ”Det har nog brunnit rätt 

duktigt där i Pålgårdsområdet. Jag tror det är mer än 300 ha som har brunnit i området. 

Hur det ser ut ser man först till våren” (representanten för länsstyrelsen Jämtland, 2018). 

På frågan om länsstyrelsen Jämtland tror att renarna kommer att vägra äta de 

rökskadade lavarna blev svaret att: ” Har det brunnit ordentligt så är ju lavarna borta. Det 

kan ju växa gräs där i stället som finns kvar under snön. Det kan ju ta nåt år innan det 

kommer i gång. Då får man undvika det här områdena” (representanten för länsstyrelsen 

Jämtland, 2018). Ett av områdena där det brunnit tillhör Lillhärdal som ligger mellan 

Dalarna och Härjedalen i Jämtland. ”När det gäller ersättningsmarker för Jijnjevaeries 
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renar är det inte aktuellt att köra renarna till Hornslandet denna vintersäsong. Se karta 

(Bilaga 5). Det är Sveaskog AB som ansvarar för marken på Hornslandet” (representanten 

för länsstyrelsen Jämtland, 2018). Jijnjevaeries sameby var tvungen att flytta sina renar 

till Hornslandet vid kusten under två vintrar när klimatförändringen medfört att renarna 

inte kom åt marklavarna på grund av isbeläggning (Lård, 2018).  

På frågan hur länsstyrelsen Jämtland ser på årets klimatförändring svarade 

representanten för länsstyrelsen Jämtland, (2018) att:   

 

Jag ser inga problem med årets skogsbränder inte för rennäringens skull. Sommarbetet är 

inte berört av bränder inom Ruvhtens område. I Pålgård är det vinterbetet som är drabbat 

och där är dom inte i vinter. Man vet inte hur det ser ut förrän man varit där till våren. 

Ruvhten har nästan bara att kommunicera med oss på länsstyrelsen Jämtland. Vi har 

kontinuerliga samtal med samebyarna vid ordförandemötena där samerna själva får ta 

upp frågor. Senaste mötet var för 2 veckor sedan. Det är inga problem med att Ruvhten 

tillhör två län enligt (representanten för länsstyrelsen Jämtland, 2018).  

   

En bomb släpptes på Trängslets skjutfält i Älvdalen för att få bort syret och släcka elden. 

Trängslets skjutfält i Dalarna är 55 000 ha stort. ”Det kan ju bli så att Ruvhtens sameby 

kommer att nyttja skjutfältet mer i fortsättningen” (representanten för länsstyrelsen 

Jämtland, 2018). När det gäller möjlighet för renskötande samer att få bidrag för skadade 

betesmarker förklarade representanten för länsstyrelsen Jämtland, (2018) att:  

 

Jag har inte sett att det finns något bidrag som är direkt riktat till renskötselns vinterbeten. 

Det ser svårt ut att få ut ersättning när man inte äger marken. Skogsbruket kommer att få 

bidrag. Länsstyrelsen Jämtland för kontinuerliga samtal med samerna där samerna själva 

får ta upp sina frågor. När det gäller renbetesavtal så tar samerna själva kontakt med 

markägarna (representanten för länsstyrelsen Jämtland, 2018). 

 

Även andra samebyar i Härjedalen har drabbats av 2018 års skogsbränder. Det gäller 

Handölsdalen, Tåssåsen och Mittådalens samebyar. Samebyarna i Härjedalen har inga 

vinterbetesmarker utan skriver själva avtal med markägarna Holmen skog, Stora Enso 

och Bergvik. Det är 1000-tals ha skog och mark som brunnit kring Lillhärdal och västerut. 

Samebyarna får fördela om renbetesmarkerna. Av intervjuerna framkom att ingen av 

Ruvhtens eller Jijnjevaeries renskötare hittills behövt nödslakta eller stödutfodra sina 

renar. Det finns en avtalsgrupp där samer och representanter för länsstyrelsen ingår som 

ser över betesavtalen vart femte år och om något behöver ändras. På frågan om det 

föreligger konflikter eller motsättningar mellan samernas syn på naturen och övriga 

svenskars blev svaret från representanten för länsstyrelsen Jämtland, (2018) att: ”Det 



   

33 

 

beror på vilken man frågar”. Ett ärende har prövats i domstol under 2000-talet som gällde 

tillgång till renbete men där renägarna förlorade på grund av svårigheter att bevisa att 

renskötsel hade bedrivits i området (representanten för länsstyrelsen Jämtland, 2018). 

Ärendet gällde dock inte Ruvhtens och Jijnjevaeries områden. Ruvhtens renskötare har 

inga större problem med contortatall. Däremot har renskötare från Jijnjevaerie problem 

med inplanterad contortatall. 

 

Länsstyrelsen Gävleborg 

I området kring Kårböle i Gävleborgs län förekom mycket omfattande bränder under 

2018. Brandområdet utgör dock inte något renbetesområde men det kan inträffa att renar 

kommer ner till området. Representanten för länsstyrelsen Gävleborg, (2018) förklarade 

sin syn på naturen och rennäringen enligt följande: ”Ett naturligt tillstånd eftersträvas så 

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

trivs.  Det kanske blir färre renägare som har fler renar i framtiden i likhet med jordbruket 

och böndernas djurhållning” (representanten för länsstyrelsen Gävleborg, 2018).  

Representanten för länsstyrelsen Gävleborg ser positivt på att renar får tillfälle att 

beta inom skogsområden. Länsstyrelsen Gävleborg arbetar med naturreservaten och 

nationalparkerna inom länet för att bevara naturen. Han förklarade 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 ”Naturvården i Finland tycker 

att renbete i skogen är positivt. Nordmalingdomen har gått samernas väg och visar 

samernas rätt till vinterbete” (representanten för länsstyrelsen Gävleborg, 2018).  

Voernese, tidigare Frostvikens norra, är en fjällsameby i Jämtland som har sina 

renbetesfjäll och åretruntmarker i Strömsunds kommun men som även har rätt till renbete 

i delar av Hälsingland.  Deras renbetesområde (se bilaga 6).  

Länsstyrelsen Gävleborg känner dock inte till om det varit renbete i Gävleborg på 

lång tid utom specialfallet när renar fick beta på Hornslandet. När det gäller 

skadeeffekterna efter 2018 års bränder förklarade han att renarna äter de lavar som finns 

kvar. Hänglavar i träden kan klara sig om de sköljs rena av regn ganska snart. Problemet 

ligger i att marklavarna brinner upp vid branden. Det tar några årtionden innan lavtäcket 

är tillbaka. Renskötande samer har påverkats av skogsbränder tidigare i mer eller mindre 

utsträckning, dels brinner marklavar upp av skogsbränder dels brukar skogsbruket göra 

stora avverkningar efter skogsbränder, vilket även påverkar renbetet. I Gävleborg har 

samer och renskötsel troligen inte påverkats av 2018 års skogsbränder. Länsstyrelsen har 
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flera uppdrag när det gäller miljömål och klimatförändringar. Det gäller både hur 

samhället ska ställa om till minskad klimatpåverkan och att anpassa samhället till 

kommande klimatförändringar. Länsstyrelsen Gävleborg har ingen kännedom om det 

finns behov av ersättningsmarker i Gävleborg för renskötare. Det förekommer skillnad 

mellan samers och övriga svenskars syn på naturen vilket beror på att renskötarna jobbar 

ute i naturen, som i sin tur påverkar deras syn på naturen. Det finns säkert en stor kulturell 

skillnad i hur man ser på naturen (representanten för länsstyrelsen Gävleborg, 2018). 

 

Skogsstyrelsen 

Av Skogsstyrelsens rapport 2018/15 framgår att: 

 

Att sommarens skogsbränder var exceptionella visas också av det faktum att det var den 

största insats som gjorts inom EU:s civilskyddsmekanism. Sverige fick hjälp av 

Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Portugal och Tyskland. De 

största enskilda brandområdena återfinns i Dalarnas, Gävleborgs och Jämtlands län. Från 

medierapporteringen i somras känns flera namn igen, till exempel Kårböle (som omfattar 

Enskogen, Ängra och Nötberget), Trängslet, Lillåsen-Fågelsjö, Pålgård och Lima 

(Skogsstyrelsens rapport 2018/15, s. 12). 

 

Skogsstyrelsen föreslår att statligt stöd riktas till skogsägare i Dalarna, Gävleborg och 

Jämtland efter 2018 års bränder. Bränderna i Ljusdals kommun motsvarar 40 % av 

brandytan i hela landet. Vid intervju utförd den 8 jan 2019 med skogsstyrelsens 

representant framkom följande:  

 

Den natursyn som Skogsstyrelsen har är att arbeta med skogen. Rennäringen är en näring 

som vi måste ta hänsyn till i vårt arbete. Det är skogsnäringen som vi arbetar med i första 

hand. Skogslagen anger hur vi ska ta hänsyn till rennäringen. Rennäringen är ju både en 

kultur och en affärsverksamhet. Det är olika ingång i naturen. Vår uppgift är att se till att 

lagstiftningen efterlevs. Att det brinner är ju en naturlig process men det är ju olyckligt 

att det brunnit så mycket. Det arbete som kommer nu är återbeväxtning. Det är hänsyn 

till rennäringen som måste tas, så att den inte sätts ur spel. En del av de brunna områdena 

kommer att bli naturreservat, vilket sker genom länsstyrelsens försorg (skogsstyrelsens 

representant, 2019). 

 

Enligt skogsstyrelsens representant (2019) finns det en del reservmarker som kan nyttjas 

för renbete. När det gäller klimatförändringen ansåg skogsstyrelsens representant, (2019) 

att ”Vi lever ju i en tid med klimatförändring så vi har en utmaning framför oss”. 

Skogsstyrelsen eftersträvar ett variationsrikt skogsbruk där blandskog ingår. Alla 

verksamheter måste ha en beredskapsplan för varmare klimat. Effekterna av 
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skogsbränderna kan ses tidigast våren 2019. Inom Ruvhtens område kommer det att bli 

nya naturreservat enligt (skogsstyrelsens representant, 2019). 

 

7.2.3 Sveaskog AB och Fortifikationsverket 

Sveaskog AB  

Sverige drabbades sommaren 2018 av omfattande skogsbränder som uppgår till 25 000 

hektar. Av Sveaskogs mark brann ungefär 3 400 hektar skog, varav 370 hektar naturskog. 

Dessutom har 500 hektar övrig mark brandskadats. Av Sveaskogs marker är det främst 

Gävleborgs och Norrbottens län som drabbats (https://www.sveaskog.se/skogsbrander/). 

Sveaskogs representant, (2019) förklarade att deras skogsmarker inom Ruvhtens 

område inte drabbats av bränderna. Däremot har mycket omfattande skogsbränder skett 

inom Kårböleområdet i Gävleborgs län. Området kring Kårböle utgör dock inte något 

renbetesområde. Sveaskog har utfört en hel del återplantering av skog under hösten 2018 

inom brandområdet. Sveaskog AB har 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” (Sveaskogs 

representanter, 2018 och 2019). 

 

Fortifikationsverket 

Fortifikationsverkets representant, (2019) förklarade sin syn på bevarandet av naturen 

enligt följande: ”Ur ett skogligt miljöperspektiv tar vi stor hänsyn till vårt skogsbruk. 

Stora arealer är avsatta för naturvårdsändamål, ca en tredjedel av Älvdalens skjutfält. 

Sannolikt är påverkan betydande för Ruvhten sijtes sameby efter 2018 års skogsbränder 

och klimatkriser” (Fortifikationsverkets representant, 2019). 

När det gäller klimatförändringen ansåg fortifikationsverkets representant, (2019) 

att milda vintrar med omväxlande kallt och varmt väder medför att marklavar beläggs 

med istäcke, vilket kan ge stora negativa konsekvenser med dyr och arbetskrävande 

stödutfodring. Ruvhtens renar kommer med stor sannolikhet att behöva nya betesmarker. 

Exploatering av vindkraft och turistläggningar har sannolikt stor betydelse för 

rennäringen. Om det föreligger skillnad mellan sydsamiskt och nordsamiskt område är 

https://www.sveaskog.se/skogsbrander/
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det svårt att uttala sig från Fortifikationsverkets sida. Intressekonflikter har uppstått 

historiskt, exempelvis på skjutfältet då skarpskjutningar måste ställas in på grund av 

betande renar. I värsta fall kan kostnader räknas i miljonbelopp då exempelvis stora 

övningar, ibland verksamheter med internationella förband, tvingats ställa in sina 

övningar. Om Ruvhtens renar kommer att få tillgång till Fortifikationsverkets marker 

denna vinter och kommande vintersäsonger är en fråga för Försvarsmakten, som bäst kan 

bedöma vilket övningsbehov som finns vintertid. Andra samebyar som kan behöva 

fortifikationsverkets marker är de som har renbete exempelvis på robotfältet i Vidsel, 

Norrbotten. Trängselbranden omfattade ca 3 500 ha men om detta utgör renbetesmark är 

inte fastlagt. Fortifikationsverkets mark är avsedd för totalförsvarets ändamål. I vilken 

mån det går att kombinera med renbete behöver undersökas noggrannare i så fall. 

Skjutövningar pågår mer eller mindre intensivt under hela året med undantag för ett längre 

uppehåll under sommaren varför Ruvhtens sameby inte kan ha sina renar inom skjutfältet. 

Fortifikationsverket har mycket god dialog med renskötarna från Ruvhtens sameby på det 

personliga planet. På frågan om Fortifikationsverkets representant, (2019) anser att 

samers natursyn skiljer sig med det övriga samhällets i samband med 2018 års kriser blev 

svaret att: ”FORTV Domän önskar ersätta brandskadad skog med ny skog, kalla det 

restaurering. Skogsstyrelsen har avstyrkt mycket av ansökningarna och hävdat 

naturvårdsskäl. Konsekvensen blir att stora arealer kommer att innehålla död skog för 

lång tid framöver” (Fortifikationsverkets representant, 2019). ”Hur Fortifikationsverkets 

resurser får användas är ytterst en politisk fråga som präglas av att hushålla med 

skattemedel och det måste sålunda beredas den vägen. Även ersättningsmarker är en 

politisk fråga” (Fortifikationsverkets representant, 2019). Ekonomisk hjälp och 

stödutfodring är en fråga för Sametinget. Identitetsfrågan är komplex när det gäller 

samiska traditioner och identitet i förhållande till övriga svenskar. Det är stor skillnad på 

renägande samers rättigheter och icke renägande samers enligt Fortifikationsverkets 

representant, (2019).  

 

7.2.4 Sametinget och Svenska Samernas Riksförbund, SSR 

Sametinget 

Sametingets representant, (2018) förklarade att renar är känsliga för störningar från andra 

markanvändare och rovdjur. Det gäller särskilt på våren när kalvarna föds. Andra tillfällen 

är när renarna samlas in och drivs i hjordar till rengärden för kalvmärkning eller skiljning. 

Vid flytt till och från vinterbetesmarkerna kan flyttlederna innehålla svåra passager som 
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t ex älvar, vägar eller järnvägar. Vid vila och bete under flyttningar måste renarna få vara 

ostörda. Om renarna skräms av rovdjur, hundar eller människor kan hjorden splittras och 

flera dagars arbete är spolierat. På våren kan vajorna kasta sina kalvar eller lämna nyfödda 

kalvar om de blir störda och stressade. En tam ren är mer värd än en ren som inte är tämjd. 

En renko (vaja) som ger mycket kalv är mer värd än en som sällan eller aldrig har någon 

kalv. Som renskötare är man samtidigt bärare och förmedlare av den samiska identiteten 

och renskötselkulturen. Sametingets undersökning visar att 31 av 51 samebyar är 

drabbade av 2018 års bränder (sametingets representant, 2018). Sametinget har ansökt 

om drygt 60 miljoner kronor extra för att täcka kostnaderna efter bränderna samt föreslår 

även ett nytt anslag för klimatomställning med 10 mkr för 2019 och 20 mkr från år 2020 

(sametingets representant, 2018).   

Enligt sametingets representant, (2018) har någon sameby tvingats utfodra sina 

renar på grund av förstört bete. Sametinget ser även ett behov av att återskapa markerna 

så att laven växer snabbare. Det kan röra sig om återplantering av lav. Sametinget har 

gjort en utredning där de har undersökt ersättningsmarker i Dalarna. Där var markägarna 

positiva till att renar skulle få beta på markerna. Renskötarna vill inte flytta sina renar till 

områden där det finns varg. Områden som brunnit kan inte användas under lång tid, vilket 

påverkar renens naturliga betesvandringar och om renen inte använder området på lång 

tid förloras kännedom om renens beteende i området. I rapporten Renskötsel och 

Klimatförändringar finns beskrivet hur klimatförändringar påverkar renskötseln. 

Sametinget har utarbetat en klimatstrategi och en handlingsplan för att möta 

klimatförändringar (https://sametinget.se/24829). Klimatförändringen kommer att 

försvåra för rennäringen men renskötseln har klarat många förändringar i marker och 

väderförhållanden (sametingets representant, 2019).  

 

Svenska samernas riksförbund, SSR 

Enligt ordföranden i Svenska Samernas Riksförbund, Niila Inga, är det många som ännu 

inte vet om det brunnit hos dem eller i vilken omfattning, eftersom alla ännu inte fått 

kontrollera sina områden. Sjutton samebyar har svarat att de är berörda av 2018 års 

bränder. Denna vinter handlar det om akutstöd till renskötarna men på längre sikt är det 

ingen lösning att utfodra renarna. Det är svårt att veta hur mycket pengar som kommer 

att behövas, kanske första och andra året men inte på lång sikt.  Möjligheterna att odla lav 

på markerna måste undersökas och fler marker måste öppnas upp för bete. Mer skog och 

renbete måste skyddas bland annat genom att tala med skogsbolagen enligt Niila Inga, 

https://sametinget.se/24829
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(2018). Renskötare lever idag med effekterna av ett förändrat klimat. De sammantagna 

effekterna av torka, värmeböljor, regnperioder vintertid och stora temperaturvariationer 

påverkar rennäringen. Annan markanvändning påverkar renens överlevnadsvillkor enligt 

Niila Inga, själv medlem i Laevas sameby. SSR efterfrågar resurser för att kunna arbeta 

med klimatomställningen när det gäller restaurering av betesmarker och återplantering av 

lav för att skapa förutsättningar för fortsatt traditionell renskötsel. Det gäller även 

ekonomiskt stöd vid akuta händelser som låsta renbeten, bränder eller liknande händelser. 

Under sommaren 2018 har det brunnit i stora delar av Sverige och många har drabbats, 

skogsbruket, markägare och även renskötare. Detta är en direkt effekt av de extrema 

väderförhållanden som rått. ”Den gångna sommarens torka och bränder har varit en 

väckarklocka för många” säger Niila Inga, (2018).  

7.2.5 Konflikt eller samexistens?  

Det föreligger ett flertal konflikter mellan samer, renskötande samer och storsamhället 

främst inom det nordsamiska området. Det gäller problem med storskaliga 

skogsavverkningar, vindkraftsanläggningar, minskade renbetesområden, flyttvägar för 

renarna och intrång i rennäringen. Konflikterna är inte lika påtagliga inom det sydsamiska 

området när det gäller samernas renskötsel vid kustområden och storsamhället, vilket kan 

bero på att kustområden inte används i lika hög grad inom det sydsamiska området som 

inom det nordsamiska området (sametingets representant, 2019) och (Lård, 2018:18 f.).  

Av intervjuresultatet från fallstudien framgår att renskötande samer har påverkats 

av 2018 års skogsbränder i förhållande till övriga samhället på flera sätt. Samerna känner 

ökad oro för framtiden när klimatet förändras allt snabbare. Det gäller främst renskötande 

samer som är beroende av sin rennäring. Renskötarna vistas dagligen i naturen och ser 

den pågående klimatförändringen på nära håll. Efter 2018 års skogsbränder och kriser är 

vissa renskötare hänvisade till ersättningsbeten för sina renar. Det gäller inte renskötarna 

inom Ruvhtens eller Jijnjevaeries samebyar denna vintersäsong. Stora områden har 

brunnit, vilket har påverkat renskötande samer på olika sätt dels genom att renarna måste 

söka sig till andra betesområden och dels genom att ekonomisk hjälp eller annat stöd inte 

erhållits från staten ännu. Samerna ser klimatförändringen som en av orsakerna till de 

omfattande bränderna sommaren 2018. Brändernas omfattning beror till stor del på att 

skogsägarna planterar mest gran (monokultur) på sina marker för att få så hög avkastning 

som möjligt. Samerna strävar efter att bevara och förstärkta sin kulturella identitet när 

motsättningarna mellan samer och övriga samhället hårdnar. Samerna har bevarat sin 
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kulturella identitet trots kriserna, vilket framgår av intervjuresultatet. Sametingets 

representant, (2019) framhöll att ”Klimatförändringen kommer att försvåra för 

rennäringen men renskötseln har klarat många förändringar i marker och 

väderförhållanden”. En renskötare från Jijnjevaerie sameby förklarade att renen var hans 

liv och han kunde inte tänka sig något annat än renskötsel (renskötare från Jijnjevaerie 

sameby, 2018).  

Representanten för länsstyrelsen Gävleborg, (2018) tydliggjorde att renskötande 

samer kommer att fortsätta med renskötsel trots motgångar (representanten för 

länsstyrelsen Gävleborg, 2018).  

Skogsstyrelsens representant, (2019) anser att ett varierat skogsbruk med 

blandskog är att föredra ur flera synpunkter. Det är främst vinterbeten som drabbats hårt 

av 2018 års skogsbränder. Renskötarna får allt svårare att hitta goda renbetesmarker inom 

rimliga avstånd. Skogsstyrelsen tar hänsyn till skogsbruket och rennäringen. Ibland måste 

renarna köras långa sträckor för att hitta vinterbeten (skogsstyrelsens representant, 2018). 

Renskötarna från Ruvhten sijtes och Jijnjevaerie samebyar förklarade att de inte 

behöver nödslakta några renar, eftersom de har ersättningsmarker för sina renar 

(representanterna för Ruvhten sijtes och Jijnjevaerie samebyar, 2018).  

När behovet av nya renbetesmarker ökar uppstår konflikter mellan renskötare och 

övriga samhället. För att undvika eller dämpa konflikter har berörda myndigheter inlett 

ett samarbete med samerna för att komma fram till lösningar som kan accepteras av 

samtliga berörda parter. Ett bra exempel är införandet av skoteråkningsförbud inom 

renkalvningsområden under den tid då vajorna föder sina kalvar (representanten för 

länsstyrelsen Dalarna, 2018). 

Ett annat exempel är Länsstyrelsen Gävleborg och Sveaskog AB som medverkade 

till att Jijnjevaeries sameby kunde flytta sina renar från Jämtland till Sveaskogs marker 

på Hornslandet vid kusten under två vintrar när marklavarna isbelades på grund av 

klimatförändringen (Lård, 2018:20 ff.).  

En av renskötarna från Jijnjevaerie sameby ansåg att det föreligger konflikter och 

motsättningar mellan samers natursyn och det övriga storsamhällets syn på naturen. 

Renskötaren förklarade att ”hundratals vindkraftsverk på samebyns renbetesmarker 

påverkar renarna negativt. Inplanterad contortatall utgör även ett problem, eftersom 

skogar med contortatall försvårar för renarna att ta sig igenom dessa trädbestånd. 

Contortatallens långa barr täcker marklavarna, vilket försvårar renarnas bete av lavarna” 

(renskötaren från Jijnjevaerie sameby, 2018).  
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En renskötare förklarade att infrastruktur och rovdjur utgör problem för 

rennäringen. En planerad gruva i Jämtland utgör ett orosmoment för rennäringen. 

Renskötaren från Jijnjevaerie sameby, (2018) ansåg att ILO-konventionen 169 skulle 

implementeras i svensk lagstiftning, vilket skulle stärka samernas rättigheter. På frågan 

om samers syn på naturen skiljer sig från övriga svenskars svarade en renskötare från 

Jijnjevaerie sameby, (2018) att:   

 

Vi bär kostnaden för att ha rovdjur. Det måste införas en toleransnivå för antalet rovdjur. 

Rovdjur är kanske det största hotet. Vi får rovdjursersättning men den är alldeles för låg. 

När det gäller ersättning så går Naturvårdsverkets efter lagar (representanten för 

Jijnjevaerie sameby, 2018).  

 

Enligt sametingets representant, (2018) försöker samerna att bevara goda 

sammanhängande betesmarker och spara gamla skogar med hänglav. Energiskogar tar 

markanspråk från rennäringen och utgör därmed ett hot mot rennäringen. Hon avslutade 

intervjun med att förklara ”Den enes bröd är den andres död” (sametingets representant, 

2018). Detta uttalande kan tolkas som ett uttryck för hennes oro att renbetesområden och 

gamla skogar med hänglav minskar. Samernas syn på naturen krockar med övriga 

svenskars där samerna strävar efter att bevara naturen så orörd som möjligt medan 

storsamhället till stor del har vinstintresset som drivkraft. Sametingets representant ansåg 

att det föreligger flera konflikter och skillnader mellan samers livssyn och syn på 

renskötsel mellan renskötare och storsamhället. Ett problem för renskötarna är turismen 

och skidturismen enligt sametingets representant, (2018). Hon förklarade att den fria 

skoteråkningen utgör ett problem för rennäringen, eftersom skoterkörning sker utan 

hänsyn till renarna i vinterbetesområden.  En annan konflikt gäller storsamhället som 

anser att rennäringen tar för stor plats (sametingets representant, 2018).  

En renskötande same från Jijnjevaerie sameby förklarade att han såg klimathotet 

som ett stort problem. Han förklarade att både han och samebyn haft stora problem med 

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 betet vart låst när det vart is över 

hela området” (renskötare från Jijnjevaerie sameby) och (Lård:2018: 19 f.). Han menade 

att det kan uppkomma flera problem för rennäringen när klimatet förändras. Renskötaren 

såg med oro på de intrång som sker på rennäringens bekostnad. Det gäller främst 
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storskalig skogsavverkning och minskade renbetesområden enligt renskötaren från 

Jijnjevaerie, (2018). 

Enligt representanten för länsstyrelsen i Dalarna, (2018) förekommer konflikter 

mellan renskötare och storsamhället i de nordliga områdena. Problemen gäller 

skogsbruket med slutavverkningar inom renbetesland. Hänglavarna försvinner när 

gammelskogar avverkas. Renskötseln är trängd från olika håll och renarna får allt mindre 

markområden att röra sig på. Konflikter förekommer även med gruvetableringar och 

andra etableringar som påverkar renskötseln negativt (länsstyrelsens representant, 2018). 

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

om intrången tvingar oss så vi inte kan bedriva renskötseln i den form som vi har idag å 

de är ett orosmoment”. Hon kommenterade även Nordmalingdomen med att. ” Det är 

många rättsfall egentligen till skydd för markerna för renen” (sametingets representant, 

2018).  

Samernas kulturella identitet och oro för framtiden påverkas till viss del av 

klimatförändringen och de kriser som skedde under 2018. Samerna har en mycket stark 

kulturell identitet, vilket framkommer tydligt av ett uttalande från en renskötare från 

Jijnjevaerie sameby som förklarade att: ”Renen är mitt liv och något annat kan jag inte 

tänka mig” (renskötare från Jijnjevaerie sameby, 2018-04-04).  

Representanten för länsstyrelsen Gävleborg, (2018) förklarade att: ”Samerna har 

djupa traditioner där renen är en livsviktig del som de kommer att bevara så långt det är 

möjligt” (representanten för länsstyrelsen Gävleborg, 2018).   

 

7.2.6 Utmärker sig samebyarna Ruvhten och Jijnjevaerie på något sätt? 

På grund av omfattande skogsbränder under sommaren 2018 har samerna från Ruvhten 

sijtes och Jijnjevaerie samebyar tvingats anpassa sin renskötsel till rådande förhållanden. 

Stora renbetesområden har förstörts av eldens härjningar. Skadeeffekternas omfattning är 

ännu inte klarlagda. Tidigast till våren 2019 kan berörda renskötare börja inspektera sina 

vinterbetesmarker där det brunnit. När det gäller Ruvhtens renskötare kan det dröja ännu 

längre eftersom en del av deras renbetesområde är beläget inom Fortifikationsverkets 

skjutfält Trängslet i Älvdalen. Det råder tillträdesförbud till detta område på grund av 

säkerhetsskäl. Fortfarande finns det glödrester kvar på skjutfältet efter den stora branden. 

Detta får till följd att renskötarna inte kan följa sina renar in på skjutfältets område. Därför 

kan renarna sprida sig fritt inom området, vilket försvårar eller omöjliggör 

övervakningen. Det brandskadade området inom Ruvhten sijtes vinterbetesområde 
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uppgår till ca 1/10 av deras totala renbetesområde, vilket motsvarar ca 4 000 ha mark. 

Dessutom tillkommer stora områden som har rökskadats, vilket kan få allvarliga 

konsekvenser för kommande renbetessäsonger. Det är för tidigt att dra några slutsatser 

hur de rökskadade områdena och renbetet har påverkats. Konsekvenserna kan bli 

långvariga. Hittills har Ruvhten sijtes sameby inte behövt tillgripa nödslakt av renarna. 

Tidigast nästkommande år kan man se skadornas omfattning och hur renarnas 

renbetesområden påverkats. Området har brunnit tidigare för omkring 15 år sedan enligt 

Ruvhtens renskötare. Ruvhtens renar är hårt trängda när det gäller tillgången till renbeten. 

Renskötaren från Ruvhten sijtes sameby ansåg att det inte förekommer någon skillnad i 

synen på naturen mellan samer och övriga svenskar. Han förklarade att Ruvhtens sameby 

har mycket bra förhållande till Sveaskog AB, som förvaltar statens mark- och 

skogsområden (Ruvhtens renskötare, 2018).  

Enligt uppgift från representanten för länsstyrelsen Jämtland, (2018) är det 

möjligt att Ruvhtens renar kan gå in på Jämtlandssidan (representanten för länsstyrelsen 

Jämtland, 2018)  

Resultatet från fallstudien visar att det råder samsyn mellan länsstyrelserna 

Dalarna. Jämtland och Gävleborg när det gäller att hjälpa renskötarna och deras renar 

efter 2018 års kriser på bästa sätt. Ett samarbete pågår för att ta fram en beredskapsplan 

inför framtiden om klimatet förändras eller om det uppkommer andra kriser. Ruvhtens 

sameby har inga problem med contortatallen men däremot är rovdjuren ett problem enligt 

representanten för Ruvhtens sameby, (2018). Renskötaren förklarade att: 

 

Tiden får utvisa om renarna kan tillgodogöra sig marklavarna och övriga betet inom de 

rökskadade områdena. Något renbete inom det avbrända området är inte möjligt över 

huvud taget. Älvdalens skjutfält har varit Ruvhtens renbete långt innan området blev ett 

skjutfält enligt (Ruvhten sijtes renskötare, 2018).  

 

Ruvhtens renskötare kan flytta sina renar till fots mellan betena. Ruvhtens sameby har 

mycket bra samarbete med länsstyrelsen Jämtland, skogsbruket och skogsägarna. 

Sveaskog AB ställer upp ”Väldigt bra” enligt Ruvhtens renskötare, (2018).  

 Renskötarna från Jijnjevaerie sameby har inte inspekterat sina 

vinterbetesområden i Pålgårdsområdet ännu, så de vet inte hur området ser ut efter 

bränderna.  Tidigast under våren 2019 kan de besöka området. Samarbetet mellan de båda 

samebyarna och berörda länsstyrelser förklaras vara gott. Enligt en representant för 

Jijnjevaeries sameby, (2018) förekommer flera hot mot rennäringen utöver 

skogsbränderna och klimatförändringen. Renskötaren framhöll att vindkraftsparken (ca 
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200 vindkraftverk) var störande för Jijnjevaeries renar samt även rovdjurens antal. En av 

representanterna för Jijnjevaeries sameby, (2018) förklarade att de var tvungna att flytta 

sina renar från Jämtland till Hornslandet vid Hälsingekusten för att renarna inte skulle 

svälta ihjäl. Det berodde på svåra klimatförhållanden under ett par vintrar under 2000-

talet. Den renskötande samen förklarade att det normala vinterbetet var täckt av ett tjockt 

islager som renarna inte kunde ta sig igenom. För att rädda renarna från svält upplät 

Sveaskog AB statens marker på Hornslandet för renarna. Renskötaren, (2018), angav att: 

”Vi hadd ingen annanstans å flytt dom. De stod i en hage o vi hadd ingenstans å hä ut 

dom” (renskötaren från Jijnjevaerie sameby, 2018) och (Lård, 2018). 

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. Renskötaren meddelade att de ville komma tillbaka till 

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

och inga problem hade uppstått. (renskötaren från Jijnjevarerie, 2018) och (Lård, 2018). 

Representanten för länsstyrelsen Gävleborgs (2018) förklarade att området på 

Hornslandet, som är ett Natura 2000-område och naturreservat, har varit renbete på 1800-

talet och tidigare ”Renarna har haft god tillgång på mat och kunnat röra sig fritt på 

Hornslandet. Han ansåg att det inte varit några problem att ha renar inom området utifrån 

gällande föreskrifter” (representanten för länsstyrelsen Gävleborg, 2018). Han uppgav att 

länsstyrelsen Gävleborg gjorde sin bedömning utifrån gällande lagstiftning. För området 

gäller både bestämmelser enligt Naturreservatsbeslutet och svensk lagstiftning, 

Miljöbalken (MB). Även den europeiska Natura-kulturlagstiftningen gäller för området 

där renarna vistades. För det aktuella området på Hornslandet gäller ett antal planer och 

bestämmelser samt även en skötsel- och bevarandeplan. Representanten för länsstyrelsen 

Gävleborg (2018) angav att om Hornslandet kommer att nyttjas som vinterbete för renar 

i framtiden kan en ny bedömning behöva ske om det skulle gälla en längre period enligt 

(representanten för länsstyrelsen Gävleborg, 2018). Ärendet krävde snabb handläggning 

för att renarna inte skulle dö av svält. Genom ett snabbt agerande från Sveaskog AB och 

berörda länsstyrelser kunde renarna räddas från svältkatastrof, vars orsak var 

klimatsituationen. (Sveaskogs representant, 2018).  

Det sammanlagda resultatet från fallstudien är att Ruvhtens renskötare har ett 

mycket bra samarbete med Sveaskog AB när det gäller tillgång till renbetesmarker samt 
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även med berörda myndigheter. Samarbetet mellan samerna och övriga svenskar (läs 

myndigheter) har intensifierats efter 2018 års kriser. Ruvhtens renskötare framhöll att 

deras renbetesområden på Älvdalens skjutfält har tagits i anspråk för Fortifikationsverkets 

behov. Detta område har tidigare utgjort Ruvhten sijtes renbetesområde långt innan det 

blev ett skjutfält enligt (Ruvhtens renskötare, (2018). I hans uttalande döljer sig 

sedvanerätten, som innebär rätten till renbete inom skjutfältet. 

Sveaskog AB har framhållits som en mycket bra markägare att ha att göra med 

enligt de renskötare från Ruvhtens och Jijnjevaeries samebyar som intervjuats. 

Renskötarna från Jijnjevaerie sameby har problem med både vindkraftverk som stör 

renarna och inplanterad contortatall. Efter 2018 års kriser behöver varken Ruvhtens eller 

Jijnjevaerie samebyar nödslakta eller stödutfodra sina renar, eftersom de har tillgång till 

andra renbetesmarker istället för de marker som brunnit enligt (renskötare från Ruvhten 

och Jijnjevaerie samebyar, 2018). 

Representanten för länsstyrelsen Gävleborg, (2018) ansåg att det är möjligt att ha 

renar på Hornslandet även i framtiden om behov uppkommer. Han förklarade att: 

 

Vildren har funnits i våra skogar på 1600-talet och tidigare så ett lagom renbete är 

naturligt i våra skogar. 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 till vida 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). 

 

Representanten för Länsstyrelsen Gävleborg (2018) 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” (Länsstyrelsens representant, 2018). Inga problem eller 

konflikter uppkom med att ha renarna på Hornslandet i Hudiksvall under den aktuella 

perioden (Lård, 2018).  

Resultatet från fallstudien visar att renskötarna från Ruvhtens och Jijnjevaerie 

samebyar åberopade ingen sedvanerätt för att få tillgång till vinterbete för sina renar. 2018 

års kriser har inte medfört någon påtaglig förändring i deras kulturella identitet eller syn 

på naturen. Däremot ser de med oro på den pågående klimatförändringen som kan 

påverka rennäringen negativt. Skogsbränderna och kriserna under sommaren 2018 har 

medfört att livsvillkoren för renskötande samer har blivit tuffare, eftersom de tvingats 
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söka andra betesmarker för sina renar. Det gäller främst att hitta ersättningsmarker 

vintertid i stället för de eldhärjade och skadade betesområdena. När klimatet förändras 

kan även människans sätt att tänka förändras, vilket på lång sikt kan påverka relationen 

till naturen, religionen och livsåskådningen (Čarnoluskij, 1993). Samernas identitet, 

traditioner och kultur är hårt knuten till renskötseln, så de kommer att kämpa för sin 

renskötsel så länge det går.     

 

7.2.7 Vilken hjälp får renskötande samer efter skogsbränderna?  

Sametinget har ansökt om 60 miljoner kronor i extra bidrag för att täcka ökade kostnader 

på grund av bränder och torka. Sametingets undersökning visar att 31 av 51 samebyar är 

drabbade av 2018 års bränder. 21 500 hektar renbetesmark har drabbats av bränderna. 

Ökade kostnaderna beräknas till ca 60–70 mkr för samebyarna. Sametinget föreslår även 

ett nytt anslag för klimatomställning med 10 mkr för 2019 och 20 mkr från år 2020 

(sametingets representant, 2018),  

Enligt ordföranden i Svensk Samernas Riksförbund, Niila Inga, är det sjutton 

samebyar som förklarat att de är berörda av bränderna. Många vet inte om det brunnit på 

deras renbetesmarker eller skadornas omfattning, eftersom alla inte fått kontrollerat sina 

områden ännu. Denna vinter handlar det om akutstöd till renskötarna men på längre sikt 

är det ingen lösning att utfodra renarna. Det är svårt att veta hur mycket pengar som 

kommer att behövas, för ingen vet hur det kommer se ut i framtiden. Fler marker måste 

öppnas upp för renbete och möjligheterna att odla lav på markerna måste undersökas. En 

dialog med skogsbolagen måste ske om att spara mer skog enligt Niila Inga (2018). SSR 

efterfrågar ekonomiskt stöd för att klara konsekvenserna av 2018 års torka och 

skogsbränder. Niila Inga förklarar att ”Vi renskötare lever idag med effekterna av ett 

förändrat klimat. Vi står inför torka, värmeböljor, regnperioder vintertid och stora 

temperaturvariationer. Våra möjligheter till anpassning begränsas av annan 

markanvändning” (Niila Inga, 2018). De sammantagna effekterna påverkar renens 

möjligheter till överlevnad, säger Niila Inga. SSR efterfrågar resurser för att kunna arbeta 

med klimatomställningen. Renskötarna efterfrågar även ekonomiskt stöd vid akuta 

händelser som låsta renbeten, bränder eller liknande händelser. Under sommaren har det 

brunnit i stora delar av Sverige och många har drabbats. Det är en direkt effekt av de 

extrema väderförhållanden som rått. Den gångna sommarens torka och bränder har varit 

en väckarklocka för många enligt Niila Inga, (2018). Hittills har ingen ersättning utgått 
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från staten till Ruvhten sijtes eller Jijnjevaeries samebyar efter 2018 års bränder och 

kriser.  

 

8. ANALYS   

 

Syftet med denna studie gällde att undersöka hur samernas natursyn, renskötsel och 

kulturella identitet påverkats av 2018 års skogsbränder. I undersökningen ingick att ta 

reda på vilken hjälp renskötande samer erhåller från svenska staten efter 2018 års kriser 

samt om hänsyn tas till sedvanerätten.  

Undersökningsresultatet visar att samernas natursyn har påverkats av 2018 års 

skogsbränder. Deras syn på naturen har en allt viktigare roll i deras dagliga liv efter 2018 

års skogsbränder, vilket framkommit vid intervjuerna med samer inom såväl sydsamiskt 

som nordsamiskt område. Samerna framhåller att det är ännu viktigare att värna om och 

bevara naturen så intakt som möjligt utan större ingrepp i naturen. Det innebär att bevara 

och skydda renarnas betesområden. 2018 års skogsbränder har medfört att samerna har 

stärkt sin syn på naturen. Även samernas kulturella identitet har påverkats negativt av 

2018 års skogsbränder. 

Samernas natursyn, renskötsel och kulturella identitet har påverkats av 2018 års 

skogsbränder så tillvida att klimatförändringen spelar en allt viktigare roll i deras vardag. 

Det gäller i högsta grad renskötande samer som måste anpassa renskötseln efter rådande 

förhållanden. Renskötarna är beroende av klimatet och tillgången till bra renbete för sina 

renar, vilket framgår av intervjusvaren med renskötarna. Därför ser renskötarna med oro 

på det alltmer extrema klimatet med skogsbränder och torka som följd, vilket försvårar 

eller omöjliggör för renarna att finna erforderligt renbete. Det gäller främst renarnas 

vinterbete. Samtliga tillfrågade samer har angett att deras natursyn har påverkats av 2018 

års skogsbränder. Deras oro gäller klimatförändringen som kan medföra att vissa 

renskötare måste lämna sin rennäring när sedvanliga renbetesområden förstörs av 

bränder och liknande händelser. Någon ekonomisk hjälp har renskötarna inte erhållit 

ännu. När det gäller sedvanerätten råder osäkerhet om tillämpningen av denna rätt där i 

vissa fall varje enskilt ärende måste prövas i domstol. 

Den teoretiska tolkningsramen som har tillämpats i analysen är Helmfrids 

natursynsmodell. Analysen redovisas nedan under rubriker som motsvarar Helmfrids tre 

natursynskategorier.  
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Den outsinliga källan - Lågt intresse och ansvarskänsla för naturen  

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

utan synen på naturen har förskjutits från hur naturen är till hur nyttigheterna bäst kan 

utnyttjas, vilket i den moderna ekonomin enbart spelar en roll i form av naturresurser och 

kapital. Litteraturen såväl som intervjuerna visar att nyttoperspektivet är starkt 

människocentrerat (antropocentriskt) vilket avspeglas i vårt språk när det gäller naturen. 

En del människor och organisationer känner inget behov av att tala om natursyn.  

Resultatet visar att det förekommer konflikter mellan renskötare och 

storsamhället främst inom de nordliga områdena när det gäller skogsbruket med 

storskaliga slutavverkningar inom renbetesområden. Fokus på naturen har förskjutits från 

hur naturen är till hur naturresurserna bäst kan utnyttjas. Enligt (sametingets representant, 

2018) försvinner hänglavarna när gammelskogar avverkas, vilket får till följd att 

konflikter uppstår mellan renskötande samer och storsamhället. Rennäringen blir allt 

hårdare trängd när renarna får allt mindre markområden att röra sig på (sametingets 

representant, 2018). Dagens skogsbruk utgår från skogsbolagens vinstintressen, vilket 

överensstämmer med Helmfrids natursynskategori ”Den outsinliga källan”.  

Resultatet från intervjuerna visar att samernas natursyn och kulturella identitet har 

påverkats av 2018 års skogsbränder i förhållande till övriga samhället. Samernas 

kulturella identitet har stärkts, vilket ofta sker vid motgångar. Renskötande samer ser 

dock med ökad oro på den pågående klimatförändringen, vilken kan medföra negativa 

konsekvenser för rennäringen framgent.  

Resultatet från fallstudien visar att renskötarna från Ruvhten sijtes och 

Jijnjevaerie samebyar har drabbats av omfattande skogsbränder under 2018, vilket 

medfört att stora delar av deras renbetesmarker inte kan nyttjas under lång tid framöver. 

Ett ökat behov av främst vinterbetesmarker för renarna har därmed uppstått. Renskötarna 

anser att skogsbränderna är en följd av klimatförändringen, som till viss del beror på 

mänsklig aktivitet. Enligt renskötarna från Ruvhtens och Jijnjevaerie samebyar 

förekommer även andra hot mot rennäringen. Förutom minskande renbetesområden utgör 

även vindkraftsanläggningar och rovdjur allvarliga hot mot rennäringen (renskötare från 

Ruvhtens och Jijnjevaerie samebyar, 2018). Länsstyrelsen Dalarna, Jämtland och 

Gävleborg samt Skogsstyrelsen har visat att de går samerna och renskötarna till mötes när 

det gäller att komma överens i frågor som berör samerna, vilket är ett steg mot nästa 

nivåkategori enligt Helmfrids natursynsmodell.  
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Applicerar man Helmfrids natursynsmodell på dessa händelser är det uppenbart 

att även om myndigheterna har ambitionen att inte ta ut mer av naturen än vad naturen tål 

så påverkar samhällets utveckling samernas rennäring negativt inte minst efter 2018 års 

kriser. Det är stor skillnad mellan samernas natursyn och storsamhället syn på naturen 

och renskötseln inom sydsamiskt och nordsamiskt område. Enligt sametingets 

representant, (2018) förekommer många konflikter både mellan icke renskötande samer 

och renskötande samer samt mellan samer och storsamhället. Samerna kämpar för att 

rädda renbetesområden och spara gamla skogar där det finns hänglav och bra 

renbetesland. Storsamhället anser att rennäringen orsakar många problem och tar för stor 

plats. Intrången på markerna tvingar renskötseln att bedrivas i annan form jämfört med 

tidigare. Ett flertal rättsfall gäller skydd för renbetesmarkerna. Nordmalingdomen är en 

prejudicerande dom som utföll till samernas fördel. Sametingets representant förklarade 

att den enes bröd blir den andres död (sametingets representant, 2018). 

En renskötande same från Jijnjevaerie sameby (2018) ansåg att 

klimatförändringen orsakas av ett ohållbart överutnyttjande av naturens resurser 

(renskötare från Jijnjevaerie, 2018).  

Analysen visar att renskötande samer och storsamhället har olika syn på naturen 

när det gäller att bevara renbetesmarker, vilket överensstämmer med Helmfrids definition 

av ”Den outsinliga källan”.  Analysen visar även att omfattningen av 2018 års 

skogsbränder delvis berodde på den klimatförändring som orsakas av människan där 

skogsbruket sker utifrån högsta vinstintressen. Svenska staten har ännu inte tagit sitt 

ansvar och ratificerat ILO-konventionen 169 eller ersatt renskötarna för deras förluster av 

renbetesmarker. 

       

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 egna intressen. Litteraturen såväl som 

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

Efter 2018 års skogsbränder anser Skogsstyrelsens representant (2019) att 

skogsägarna bör eftersträva ett varierat skogsbruk med blandskog i stället för som idag 

plantera endast en typ av skog (mestadels gran) inom mycket stora områden. Enligt 

renskötare från både sydsamiskt och nordsamiskt område utgör vindkraftsparker och 

inplanterad contortatall stora problem för renskötseln. Skogar med contortatall utgör ett 
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hot mot rennäringen, eftersom renarna inte kommer åt att äta de barrtäckta marklavarna 

(renskötare från Jijnjevaerie sameby, 2018)  

Renskötarnas syn på naturen styrs till största delen av renens levnadscykel. 

Renskötare lever i symbios med renen och följer renens vandringar mellan olika 

betesmarker under året. Samerna strävar efter att bevara sammanhängande betesmarker 

och underlätta renarnas flyttningar mellan olika betesområden. Renskötseln har olika 

förutsättningar beroende på var i landet den äger rum (sametingets representant, 2018).  

Länsstyrelsen Dalarna, Jämtland och Gävleborg har tagit till sig att inte påverka 

naturen mer än vad naturen tål. Länsstyrelsen Gävleborg anser att turismen kan utvecklas 

i anknytning till samisk kultur och renskötseln (representanten för länsstyrelsen 

Gävleborg, 2018). 

Renskötaren från Ruvhtens sameby förklarade att Älvdalens skjutfält tidigare 

utgjort deras renbetesområde men att staten tagit området i anspråk och upplåtit området 

som skjutfält (renskötare från Ruvhtens sameby, 2018). Här döljer sig sedvanerätten 

bakom hans ord. De intervjuade renskötarna från Ruvhten sijtes och Jijnjevaerie 

samebyar ansåg att samerna i allmänhet vill gå längre än storsamhället när det gäller att 

bevara naturen som den en gång var. En renskötare från Jijnjevaerie sameby förklarade 

att samebyn han tillhörde hade haft stora problem att förse sina renar med vinterbete under 

två vintrar på grund av klimatet. Han var tacksam för att samebyn kunde finna en lösning 

på problemet. Både länsstyrelsen i Jämtland och Gävleborg samt Sveaskog AB 

medverkade till att renarna kunde flyttas till Hornslandet i Hudiksvall där de kunde vistas 

utan problem. (renskötaren från Jijnjevaerie sameby, 2018). 

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

vilken omfattning verksamheter får bedrivas som påverkar naturen. Samerna vill gå 

längre än övriga samhället när det gäller att bevara naturen även om länsstyrelsen 

Dalarna, Jämtland och Gävleborg samt Sveaskog AB gör en del för att minska problemen 

för renskötarna efter 2018 års skogsbränder. Sveaskog AB och myndigheterna försöker 

minska ingreppen i naturen genom att tillskapa och bevara skogsområden samt 

återplantera skog inom brandskadade områden. När det gäller återplantering av skog inom 

Älvdalens skjutfält föreligger olika syn på hur mycket skog som skall återplanteras. 

Fortifikationsverket vill återplantera skog inom Älvdalens skjutfält som drabbats av 2018 

års skogsbränder, men Skogsstyrelsen har angett att naturreservat skall bildas inom det 

brandskadade området varav en del inte skall återplanteras. Detta har ännu inte fastställts 
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enligt Skogsstyrelsens representant (2019). Detta kan tolkas som att konflikt förekommer 

mellan samhällets olika aktörer.  

Applicerar man Helmfrids naturkategori ”Den sköra evighetsmaskinen” på dessa 

händelser framkommer att samerna vill gå längre än samhället i övrigt när det gäller att 

bevara naturen även om myndigheterna arbetar för att minska konflikter. 

 

Den gemensamma kroppen - hög intressenivå och ansvarskänsla för naturen 

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

av naturen. Detta innebär att det människan gör mot naturen återverkar på henne själv. 

Denna natursyn har sitt ursprung i naturfolkens synsätt där balans i naturen eftersträvas. 

Litteraturen såväl som intervjuresultaten visar att samernas syn på naturen 

framstår som den högsta intressenivån för naturens bevarande. Samernas främsta åtgärder 

är att bevara bra markbetesområden och gamla skogar med hänglav. Denna naturkategori 

speglar människans förhållande till naturen. Efter 2018 års skogsbränder har samer och 

renskötande samer redogjort för hur viktigt där är att bevara goda renbetesmarker framför 

allt vinterbetesområden. Återplantering av skog och marklavar är viktigt för framtida 

behov. Nyplanterad skog tar lång tid innan den växer upp och nya hänglavar bildats. En 

viktig uppgift för storsamhället är att tillgodose renskötarna med ersättningsmarker eller 

annat stöd istället för de brandskadade renbetena.  

Länsstyrelsen Jämtland, Dalarna och Gävleborg har bildat en gemensam stab där 

samer, renskötare och övriga svenskar får komma till tals i viktiga frågor, som berör 

samerna. Även Skogsstyrelsen ingår i detta samarbete. En gemensam beredskapsplan 

skall tas fram för att bättre kunna möta eventuella kriser i framtiden. Myndigheterna har 

påbörjat detta samarbete där representanter för samerna ingår för att dämpa konflikter i 

fortsättningen. Berörda myndigheter har tagit sitt ansvar när det gäller att öka samarbetet 

mellan samtliga berörda parter för att minska konflikter. Representanten för 

Länsstyrelsen Gävleborg, (2018) förklarade att ett naturligt tillstånd eftersträvas, så att 

skogarna bevaras och de arter som alltid funnits i skogarna trivs. Länsstyrelsen 

Gävleborg, (2018) ser positivt på att renar får tillfälle att beta inom skogsområden. 

Naturvården i Finland har goda erfarenheter av vildrenar och skogsrenar som betar i 

skogarna med positiv utgång (representanten för Länsstyrelsen Gävleborg, 2018).  

Analysen visar att Fortifikationsverket har ambitioner att återplantera skog på de 

markområden som brunnit men Skogsstyrelsen har förklarat att en del av det brunna 

området skall bli naturreservat och inte återplanteras med skog. Fortifikationsverket anser 
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att renar inom skjutfältsområdet kan störa eller omöjliggöra t.ex. internationella 

skjutövningar, som kan bli mycket kostsamma om de inte genomförs. Detta tydliggör en 

av konflikterna mellan rennäringen, markägaren och myndigheten. 

Av analysen framgår att Sveaskog AB har utfört återplanteringar med skog inom 

stora delar av Kårböleområdet i Gävleborgs län som drabbats hårt av mycket omfattande 

skogsbränder under 2018. Detta område utgör dock inget renbetesområde enligt 

(Sveaskogs representant, 2019). Sveaskog AB har höga ambitioner att bevara och 

utveckla naturvärden i större sammanhängande skogsområden samt att bevara och sköta 

kulturvärden som är en viktig del i ekoparksarbetet. Sveaskog avsätter 20 % av sin 

produktiva skogsmark till ekoparker och naturvårdsskogar. Företaget kombinerar ett 

produktivt skogsbruk med bevarande av höga naturvärden.  Skogsbränderna under 2018 

har inte drabbat Sveaskogs marker inom Ruvhtens sijtes renbetesområde (Sveaskogs 

representanter, 2018 och 2019).  

Analysen visar även att renskötande samer och sametinget har det högsta 

bevarandeintresset för naturen jämfört med övriga parter, vilket överensstämmer med 

Helmfrids naturkategori ” Den gemensamma kroppen”. Samernas natursyn kan jämföras 

med övriga naturfolks natursyn. Resultatet från fallstudien visar att berörda myndigheter 

tagit ett steg i rätt riktning och med gemensamma krafter tillskapar en högre beredskap 

inför eventuella kriser i framtiden genom att ta fram en beredskapsplan. Ett ökat 

samarbete sker nu med representanter för samerna inom Ruvhten sijtes sameby när det 

gäller ärenden som berör samerna. Det råder idag samsyn mellan samtliga berörda parter 

när det gäller att tillgodose Ruvhtens och Jijnjevaerie samebyar med renbete främst 

vinterbete. Resultatet visar att en ökad förståelse för rennäringen och dess behov har 

uppnåtts och att samarbetet mellan renskötande samer och övriga samhället är viktigt när 

oförutsedda händelser inträffar som i detta fall gällde skogsbränder som en följd av och 

klimatförändringen. Samernas livssyn och syn på naturen kan hänföras till Helmfrids 

natursynsmodell ”Den gemensamma kroppen”. Resultatet kan medverka till ökad 

förståelse och ökat samarbete mellan renskötare och storsamhället. 

 

9 DISKUSSION  

   

Syftet med denna studie var att undersöka hur samernas natursyn och kulturella identitet 

påverkats av 2018 års skogsbränder i förhållande till övriga samhället. I studien ingick att 

undersöka hur renskötande samer påverkats av 2018 års skogsbränder. Dessutom ingick 
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att undersöka om hänsyn tas till sedvanerätten samt vilken hjälp renskötande samer får 

från samhället efter 2018 års kriser. Ett antal intervjuer har utförts för att erhålla 

respondenternas berättelser och erfarenheter av 2018 års kriser samt hur kriserna har 

påverkat dem.  

För att återknyta till tidigare forskning visar resultatet från denna undersökning 

en viss avvikelse från tidigare forskning, genom att 2018 års kriser har lett till att berörda 

myndigheter tagit ett ökat ansvar och samarbetar med samerna på ett mera konstruktivt 

sätt för att gemensamt lösa konflikter mellan samerna, ortsbefolkningen och övriga parter. 

Det gäller främst Dalarna och Härjedalen där tidigare konflikter har minskat. Införandet 

av skoterförbud under renarnas kalvningsperiod är ett bra exempel där en 

överenskommelse har skett mellan renskötande samer och övriga samhället. Ytterligare 

ett exempel gäller ett beslut om renbetesförbud, som tagits bort från en naturvårdsplan i 

samband med revidering av naturvårdsplanen ifråga.  

För att ta mina analyser ett steg längre har ytterligare frågor ställts under arbetets 

gång, eftersom intresset för ämnet ökat under tiden arbetet framskridit. Det gäller främst 

samernas och renskötarnas förhållande till svenska samhället och hur konflikter och 

problem kan lösas om viljan är god. Därför har ytterligare aspekter av materialet tillfogats, 

som är intressanta men som ligger utanför min syftesformulering. Jag vill även lyfta fram 

det bidrag som min undersökning kan ge samt förslag på möjliga undersökningar som 

skulle kunna utveckla eller komplettera min undersökning.  

Resultatet visar att samernas livssyn och syn på naturen överensstämmer med 

resultaten från tidigare forskning. Resultatet från intervjuerna överensstämmer i stort 

med vad tidigare forskning visar när det gäller de konfliktsituationer som råder mellan 

samernas och övriga samhällets syn på naturen och renskötseln. Resultatet visar även att 

renskötande samer vill skydda och bevara naturen som den en gång var medan en del 

övriga svenskar har mindre intresse för skydda och bevara naturen. Detta innebär att 

inställningen till miljöfrågor präglas av en utpräglad dubbelmoral. Av 

undersökningsresultatet framgår att det råder konflikter när det gäller hur naturresurser 

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

Konflikterna gäller främst bevarandet och tillgång till de renbetesmarker som samerna 

haft historiskt sett. Samerna strävar efter att bevara naturen så intakt som möjligt medan 

storsamhället nyttjar naturresurserna alltmer, enligt Lantto och Mörkenstam, (2008).  

Resultatet från intervjuerna visar att samernas kulturella identitet inte har 

påverkats nämnvärt efter 2018 års skogsbränder och kriser i förhållande till övriga 
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samhället utan har i viss mån förstärkts av de motgångar som de upplevt, vilket framgår 

av intervjuerna. När det gäller synen på naturen ser renskötarna med oro på den pågående 

klimatförändringen, som kan få negativa konsekvenser för rennäringen genom att 

renbetesmarker minskar eller försvinner helt när det brinner. Förutom skogsbränderna 

och torkan har renskötande samer problem med vindkraftverk, skogar med contortatall 

och infrastruktur som försvårar renskötseln. Vindkraftsparken i norra Jämtland har 

etablerats mot renskötarnas vilja, vilket är ett bevis på att rennäringen får stå tillbaka för 

samhällets vinstintressen. Rovdjuren är ett ständigt hot mot rennäringen, vilket inte ingår 

i undersökningen men som framkom vid samtliga intervjuer med renskötande samer.  

Intervjuresultatet visar att det förekommer ett flertal konflikter och motsättningar 

mellan samer och övriga samhället främst inom det nordsamiska området. Inom det 

sydsamiska området är motsättningarna mellan samerna och övriga samhället inte lika 

påtagliga. Inom det nordsamiska området är renskötseln mer frekvent jämfört med 

renskötseln inom det sydsamiska området. Det föreligger en tydlig skillnad i renskötselns 

nyttjandegrad av renbetesmarker mellan nordsamiskt och sydsamiskt område. Samhället 

anser att samernas rennäring tar för stor plats, vilket framkom vid intervjuerna i 

undersökningen. Resultatet visar även att samer och storsamhället ser olika på naturen 

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

Av intervjuresultaten framgår att contortatallen utgör ett stort problem för rennäringen 

främst för renskötarna inom de nordliga samebyarna. Samerna håller fast vid sin samiska 

natursyn och kulturella identitet, vilket framkom tydligt vid intervjun med en 

renskötande same från Jijnjevaerie sameby där han anförde att renen var hans liv och han 

kunde inte tänka sig något annat.  

Utifrån Helmfrids natursynsmodell intar samerna en natursyn som kan hänföras 

till ”Den gemensamma kroppen”, som är den natursyn som visar högst intresse och 

ansvarskänsla för naturens bevarande. Storsamhällets natursyn bör hänföras till 

Helmfrids naturkategori ”Den outsinliga källan” när det gäller storskalig 

skogsavverkning, gruvindustri, vindkraftsparker eller fri skoteråkning.  När det handlar 

om bevarande av naturresurser faller storsamhällets natursyn inom kategorin ”Den sköra 

evighetsmaskinen”, vilken utgör en mellannivå när det gäller intresse och ansvarskänsla 

för naturen. Till denna kategori kan även myndigheterna hänföras. 

Analysresultatet från fallstudien visar att samtliga intervjuade renskötare 

förklarade att det var rennäring de skulle ägna sig åt även om 2018 års skogsbränder och 

kriser inneburit mycket hårda påfrestningar för dem utöver de hot som exempelvis 
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rovdjuren, vindkraftsparker, skoteråkning bland renarna innebär. Skoteråkning bland 

renarna medförde att renarna spreds över stora områden och svåra att kontrollera när de 

blev störda. Ett förbud mot skoteråkning under renkalvningsperioden infördes i 

samförstånd mellan samerna, ortsbefolkningen och övriga berörda. I dagsläget kan 

Ruvhtens renar rör sig fritt inom Älvdalens skjutfält, Trängslet, men eftersom det råder 

förbud för människor att vistas inom skjutfältsområdet fram till juni 2019 har renskötarna 

svårt att kontrollera renarna. Renskötare ger inte upp trots hårda motgångar utan deras 

kulturella identitet har inte rubbats. Sedvanerätten har inte diskuterats nämnvärt i 

samband med 2018 års kriser, eftersom den akuta situationen krävde snabb lösning på 

renbetesfrågan. När det gäller sedvanerätten förklarade renskötaren från Ruvhten sameby 

att han ansåg sig ha rätt att nyttja renbetesområdet inom Älvdalens skjutfält, eftersom 

Ruvhtens sameby sedan mycket lång tid tillbaka nyttjat detta område som renbetesområde 

innan området blev ett skjutfält. Detta visar att staten ”tagit” deras renbetesmarker i 

anspråk. Fortifikationsverket anser att renarna är ett bekymmer när deras närvaro 

omöjliggör främst stora kostsamma internationella övningar. Här kan man utläsa att det 

förekommer motsättningar mellan renskötare och samhället.  

Renskötarna i Ruvhten sijtes och Jijnjevaerie samebyar har tillgång till 

renbetesmarker denna vintersäsong, varför nödslakt eller stödutfodring av renarna inte 

varit aktuellt ännu. När det gäller Jijnjevaerie sameby har ingen från samebyn besökt 

vinterbetesmarkerna i Pålgård som brunnit. Därför är det för tidigt att se skadeeffekterna 

efter 2018 års skogsbrand. Detta gäller även Ruvhtens sameby som inte besökt sina 

renbetesmarker som brunnit. Renskötande samer har ännu inte erhållit någon ekonomisk 

hjälp från samhällets sida. Däremot har länsstyrelserna i Dalarna, Jämtland och 

Gävleborg upprättat ett samarbete med samerna med uppgift att samarbeta i frågor som 

rör samerna. En beredskapsplan utarbetas för närvarande för att stå bättre rustade om nya 

omfattande kriser uppkommer. Skogsstyrelsen anser att ett varierat skogsbruk med olika 

typer av trädslag bör ske, vilket i viss mån kan minska risken för snabb eldspridning om 

nya bränder uppkommer. Nya reservat kommer att tillskapas där viss återplantering inte 

kommer att ske. En viss förändring kan ses som innebär ett större hänsynstagande från 

myndigheternas sida när det gäller att anpassa verksamheter till vad naturen tål. 

Vid applicering av Hemfrids natursynsmodell på resultatet från fallstudien kan 

renskötande samerna från Ruvhten sijtes och Jijnjevaerie samebyar tveklöst hänföras till 

kategorin ”Den gemensamma kroppen”, som är den natursyn som visar högst intresse och 

ansvarskänsla för naturen. Samhällets natursyn när det handlar om storskalig 
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skogsavverkning, gruvindustri. vindkraftsverk eller fri skoteråkning kan hänföras till 

kategorin ”Den outsinliga källan”, som innebär lågt intresse och ansvarskänsla för 

naturen.  

Till Helmfrids kategori ”Den sköra evighetsmaskinen” kan hänföras berörda 

myndigheter, Länsstyrelserna Dalarna, Jämtland och Gävleborg samt Skogsstyrelsen, 

som visat att de går samerna och renskötarna till mötes när det gäller att komma överens 

i frågor som berör samerna, vilket är ett steg mot nästa nivåkategori enligt Helmfrids 

natursynsmodell.  

Utmärkande för denna undersökning är att samarbetet mellan myndigheter, 

samer, renskötare, markägare och övriga berörda har intensifierats efter 2018 års 

skogsbränder och kriser. Samarbetet har medfört ökad förståelse för renskötarnas 

situation, vilket framgår av intervjusvaren. Enligt förbundsordförande i Sápmi, Niila Inga, 

krävs det långsiktiga insatser för att renskötseln ska klara av det ändrade klimatet. 

Sametinget och samebyarna riktar krav på åtgärder till ansvariga politiker.  

 

10. SAMMANFATTNING    

 

Syftet med denna studie var att undersöka och analysera hur samernas natursyn och 

kulturella identitet har påverkats av 2018 års skogsbränder i förhållande till övriga 

samhället. Syftet omfattade även att undersöka hur renskötande samer 2018 påverkats av 

skogsbränder samt vilken hjälp renskötande samer erhåller från svenska storsamhället 

efter kriserna 2018. Underökningen omfattade även att ta reda på om hänsyn tas till 

sedvanerätten.  

Utifrån syftet har en kvalitativ metod har tillämpats för att undersöka deltagarnas 

upplevelser och syn på renskötseln efter 2018 års kriser. Den kvalitativa metoden valdes 

för att erhålla djupare förståelse för hur respondenterna tänker och känner efter 2018 års 

skogsbränder och kriser och hur de har påverkat dem. För att fånga upp deras berättelser 

så noggrant som möjligt har bandade intervjuer utförts med respondenterna. Den 

vetenskapliga forskningsansatsen 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. De bandade intervjuerna 

avlyssnades, transkriberades, analyserades och sammanställdes. Undersökaren har hållit 

sig objektiv genom hela undersökningen. Respondenternas anonymitet har skyddats av 

forskningsetiska principer.  
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Resultatet visar att samer och storsamhället ser olika på naturen och hur 

naturresurserna bäst bör nyttjas, vilket överensstämmer med tidigare forskning. 

Konflikter förekommer mellan samer och övriga samhället främst inom det nordsamiska 

området. Motsättningarna mellan samer och övriga samhället är mindre påtagliga inom 

det sydsamiska området. Det föreligger även skillnad mellan nordsamiskt och sydsamiskt 

område när det gäller renskötselns nyttjandegrad av renbetesmarker. Storsamhället anser 

att samernas rennäring tar för stor plats, vilket framkom vid intervjuerna i 

undersökningen.  

Resultatet från fallstudien visar att renskötarna från Ruvhtens sijtes och 

Jijnjevaerie samebyar upprätthåller sin natursyn och kulturella identitet trots 2018 års 

kriser och de motgångar de mött. Deras kulturella identitet har i viss mån stärkts av 

motgångarna. Av intervjusvaren framgår att renskötarna ser med stor oro på den pågående 

klimatförändringen, vilken kan medföra negativa konsekvenser för rennäringen. En av 

renskötarna förklarade att ”renen var hans liv” och han kunde inte tänka sig något annat 

än att arbeta med sina renar. Renen är en del i renskötande samers liv. Renen ses som en 

metafor för klimatförändringen, vilket även framgår av filmen Mjandasj- renarnas rådare 

av Lind och Lundberg.  

Analysresultatet avseende fallstudien visar att myndigheterna tar sitt ansvar för 

att hjälpa renskötarna i deras akuta situation genom ett ökat samarbete mellan 

länsstyrelserna i Dalarna, Jämtland och Gävleborg där samerna ingår som en del i de 

frågor som berör samernas verksamheter. Detta för att dämpa konflikter och öka 

beredskapen för att kunna möta akuta kriser i framtiden. Sveaskog AB (staten) är samerna 

behjälplig genom att erbjuda ersättningsmarker istället för de områden som brunnit. 

Samtliga intervjuade renskötare har framhållit att de har bra samarbete med Sveaskog, 

som förvaltar statens skogsmarker. Renskötarna från Ruvhtens sijtes och Jijnjevaerie 

samebyar har tillgång till andra vinterbetesområden denna vinter istället för de områden 

som brunnit. Därför behöver de inte nödslakta eller stödutfodra sina renar. Däremot är 

det f.n. oklart om renarna kommer att beta lavarna inom de rökskadade områdena. Det 

återstår att se.   

De intervjuade samerna representerar i huvudsak Helmfrids natursynskategori 

”Den gemensamma kroppen”, som är den natursyn som visar högst intresse och 

ansvarskänsla för naturen. Det gäller främst de renskötare som intervjuats.  

Generellt sett kan samhällets natursyn hänföras till Helmfrids natursynskategori 

”Den outsinliga källan”, till exempelvis när det gäller storskalig skogsavverkning, 
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gruvindustri, vindkraftsanläggningar eller fri skoteråkning Storsamhället tar inte sitt fulla 

ansvar för naturen.  

I denna undersökning utmärker sig representanterna för myndigheterna och 

markägarna i jämförelse med riket i övrigt genom att utifrån den samsyn de visar med 

samerna, främst de renskötande samerna i fallstudien, kan de hänföras till Helmfrids 

kategori ”Den gemensamma kroppen”, som är den natursyn som visar de högsta 

ansvarskänslan för naturens bevarande. Ett exempel är införandet av 

skoteråkningsförbudet som infördes för att inte störa renkalvningen.  Ett annat exempel 

är Sveaskog som återplanterat skog inom sina avbrända områden. Ytterligare ett exempel 

är Skogsstyrelsen som meddelat att naturvårdsområden kommer att tillskapas inom de 

elddrabbade områdena i samarbete med berörda länsstyrelser. Inom vissa delar av de 

avbrända områdena kommer naturen att få sköta sig själv utan återplantering.  

Sammanfattningsvis visar resultatet från fallstudien att myndigheternas och 

storsamhällets berörda representanter skiljer ut sig från det övriga moderna svenska 

samhället genom att de kan hänföras till kategorin ”Den gemensamma kroppen”.  

Inom Fortifikationsverkets skjutfält i Älvdalen är det förbjudet att vistas så länge 

glödrester kvarstår (till juni 2019), vilket försvårar för Ruvhtens renskötare att bevaka 

sina renar som fritt kan vistas inom området ifråga.  

Helmfrids natursynskategorier utgör idealiserade konstruktioner som inte kan 

appliceras rakt av på verkligheten men som ändå kan visa på övergripande positioner hos 

olika aktörer och det är så hennes natursynsmodell har använts. Helmfrids naturmodell 

har varit en tillgång när det gäller att strukturera resultatet från empiridelen. Hennes 

modell har ökat förståelsen för det valda ämnet. 

 

Metodkritik   

Resultatet från denna undersökning baseras på ett litet undersökningsmaterial med ett 

fåtal renskötare. Högre grad av tillförlitlighet (reliabilitet) hade uppnåtts om fler 

intervjuer främst med renskötande samer från andra samebyar som drabbats av 2018 års 

kriser utförts. Reliabiliteten får anses vara tämligen god trots det ringa intervjumaterialet. 

Uppsatsen har relativt hög validitet, eftersom jag har undersökt det som jag skulle 

undersöka även om vissa utvikningar har insmugit sig på grund av mitt ökade intresse för 

ämnet. Termerna reliabilitet och validitet bör egentligen inte användas i en uppsats med 

hermeneutisk ansats. 
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11. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING  

                   

Framtida forskning bör förslagsvis fokusera på hur renskötarnas syn på naturen och 

rennäringen påverkas efter en längre tid. En utökad undersökning med flera drabbade 

renskötare skulle ha gett ett mer tillförlitligt resultat. Nu utfördes endast ett litet urval av 

respondenter. Samtliga respondenter var mycket tillmötesgående vid de utförda 

intervjuerna. Det finns behov av att fortsätta undersökningen med ett större antal 

respondenter från flera samebyar framför allt med fler drabbade renskötare. Vilka 

konsekvenser får 2018 års skogsbränder på lång sikt för samerna, renskötande samerna 

respektive övriga samhället?   
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Bilaga 1 

 

 

Karta över Ruvhten sijte 

 

 
 

Källa: Kartan har erhållits av sametinget, Bensson, Peter. www.sametinget.se  

 

Förklaringar: Renbetesfjäll är markerade med svart linje 

  Ljusgrön färg markerar samebyns betesområde 

  Blå färg markerar mark som används året runt. 

 

I söder gränsar Ruvhten sijte till nya Idre sameby 

 

Ruvhten sijtes sameby är en fjällsameby Från 

ftp://ftp.sametinget.se/webb/sameby/riks/160_ruvhten_riks.pdf  och  

https://www.sametinget.se/ruvhten  

 

 

  

http://www.sametinget.se/
ftp://ftp.sametinget.se/webb/sameby/riks/160_ruvhten_riks.pdf
https://www.sametinget.se/ruvhten
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Bilaga 2  

 

 

 

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
http://www.samer.se/2167%20Hämtad%202018-05-06
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Bilaga 3 

 

Karta över Sveriges samebyar  

 

 
 

Källa: http://www.samer.se/4333    

 

Det finns 51 samebyar i Sverige, 33 av samebyarna är fjällsamebyar och 10 är 

skogssamebyar. Den skogssamiska renskötseln är mer stationär.  

Hela det blåmarkerade området på kartan består av renbetesmarker, sommar- och 

vinterbetesmarker.  Vinterbetena sträcker sig ända ner mot kusten. I Härjedalen finns 

områden där samebyarna förlorade sin vinterbetesrätt i det så kallade Härjedalsmålet, 

dessa områden har vi inte valt att redovisa eftersom områdena nyttjas som renbete genom 

avtal med markägarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.samer.se/4333
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Bilaga 4 

 

Karta visar brandskadade områden i Jämtland- Härjedalen 

 

 
Källa: Kartan har erhållits av Länsstyrelsen Jämtland  
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    Bilaga 5   

 
 

   Kartan visar Hornslandets område i norra Hälsingland  

   Källa: Länsstyrelsens arkiv i Gävleborg  
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Bilaga 6 

 

 
 

Kartan visar Voernese samebys renbetesmarker 


