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Sammanfattning
Renskötselrätt innebär enligt rennäringslagen en rätt för samer att använda mark
inom ett renskötselområde till underhåll för sig och sina renar. Renskötselrätten
grundas på urminnes hävd och tillkommer den som är same och medlem i en
sameby. Renskötselrätt innebär en särskild rätt till fast egendom vilken existerar
parallellt med äganderätten och omfattas av egendomsskyddet i 2 kap. 15 §
regeringsformen.
Enskilda individer kan tvingas till rådighetsinskränkningar eller till att avstå mark till
förmån för allmänna intressen som infrastruktur och bebyggelse. Detta ska ske enligt
reglerna för markåtkomst som återfinns i ett tjugotal lagar. Enligt
Europakonventionen och regeringsformen ska den som tvingas avstå mark eller
rättigheter ersättas.
En fastighetsbildningsförrättning handläggs av lantmäterimyndigheten enligt reglerna
i fastighetsbildningslagen. Ett återkommande problem är att värdera vilken skada en
sameby lider när ersättning enligt lag måste prövas i samband med ett intrång.
Syftet med detta arbete är dels att bidra med ökad kunskap om renskötselrättens
juridiska innebörd, och dels att synliggöra hur renskötselrätten i nutid beaktas vid
markåtkomst inom en lantmäteriförrättning. Detta för att bidra till att skapa en
samsyn och en enhetlig handläggning av åtgärder som påverkar renskötselrätten. För
att svara på denna studies frågeställningar har studier av förrättningsakter och
intervjuer med förrättningslantmätare och en representant från Länsstyrelsen
genomförts.
Resultatet av studien visar att det i dagsläget är oklart hur renskötselrätten ska
beaktas inom en lantmäteriförrättning och att det saknas arbetsstöd för hur
renskötselrätten ska värderas vid ett intrång. I slutsatserna i detta arbete framgår det
att detta beror på att det finns luckor i rennäringslagen vilket gör att den inte
integrerar väl med annan lag och att det många gånger är oklart vilken myndighet
som äger vilken fråga rörande renskötselrätten. För en enhetlig handläggning av
ärenden som berör renskötselrätten krävs utbildning, klarläggande av vissa begrepp
och bättre samverkan mellan myndigheter. Men framförallt krävs en revidering av
rennäringslagen och relationen mellan den och annan lag.

Nyckelord: renskötselrätt, sakägare, egendomsskydd, markåtkomst, ersättning.
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Abstract
Reindeer herding rights imply a right for Sami to use land within a reindeer herding
area for maintenance for themselves and their reindeers. The reindeer herding right
is founded on immemorial prescription and is held by the Sami people who is a
member of a Sami village. Reindeer herding rights entail a special right to real
property and exists in parallel with the right to ownership and is protected against
expropriation in the same way as ownership by the Swedish Constitution Chapter 2.
15 §.
Individuals may be forced to restrictions or to renounce land for the benefit of
public interests. This must be done according to the rules for access to land, which
can be found in about twenty laws. According to the European Convention and the
Swedish Constitution, one who is forced to renounce land or to restrictions shall be
financially compensated.
A cadastral procedure is handled by the Cadastral Authority
(Lantmäterimyndigheten) according to the rules in the Swedish Land Code. A
recurring problem is how to evaluate what damage a Sami village suffers when
compensation according to law must be estimated in order to renounce land.
The purpose of this work is to contribute with increased knowledge of the legal
content of the Reindeer Husbandry Act, and to visualize how the reindeer herding
rights nowadays is considered by the Cadastral Authority in a cadastral procedure.
This is to contribute to a consensus and a uniform handling of measures that affect
reindeer herding rights. To answer the questions of this study, cadastral dossier have
been studied and interviews with cadastral surveyors and with a representative from
the County Administrative Board (Länsstyrelsen) have been conducted.
The results of the study show that it is currently unclear how reindeer herding rights
should be considered in a cadastral procedure and that there is no support for how
the reindeer herding right should be valued when intrusion occurs. In the
conclusions in this work show that this unclarity is because there are gaps in the
Reindeer Husbandry Act, which means that it does not integrate well with other
laws and that it is often unclear which authority owns which question concerning
reindeer herding rights. For a uniform handling of matters relating to the reindeer
herding right several issues needs to be adressed, such as education, clarification of
certain concepts and better collaboration between authorities are required. But
above all, a revision of the Reindeer Husbandry Act and the relationship between it
and other laws are required.
Keywords: Reindeer herding rights, stakeholders, property protection, land
access, compensation.
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Begreppsförklaring
Bruksrätt
En rättighet att nyttja en fastighet utan att inneha äganderätt.
Expropriation
Tvångsförvärv av äganderätt eller annan rättighet till hela eller del av en fastighet,
samt upphävande eller begränsande av rättighet.
Legalitetsprincipen
All offentlig makt ska utövas under lagarna.
Objektivitetsprincipen
Alla ska behandlas lika inför lagen.
Officialbeslut
Beslut fattat av domstol eller förvaltningsmyndighet.
Praxis
Rättspraxis etableras utifrån tidigare domar och beslut.
Prejudikat
Är ett vägledande domstolsavgörande.
Proportionalitetsprincipen
En princip inom juridiken vilken innebär att en åtgärd inte får vara mer ingripande
än vad ändamålet kräver. Skälen för en åtgärd ska överväg besvären för den som
drabbas av åtgärden.
Renbeteslag
Föregångare till dagens rennäringslag.
Sakägare
Fysisk eller juridisk person som berörs av ärende vid domstol eller myndighet.
Sápmi
Samernas landområde som innefattar de nordliga delarna av Norge, Finland och
Sverige samt Kolahalvön i Ryssland.
Sedvanerätt
Uppkommer genom praxis och är en oskriven rättighet.
Urminnes hävd
Rättighet till mark som uppstår genom att egendomen ostridigt besuttits, nyttjats
och brukats under lång tid.
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Förkortningar
AL

Anläggningslagen (1973:1149)

ExL

Expropriationslagen (1972:719)

FBL

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

FN

Förenta Nationerna

HD

Högsta domstolen

HovR

Hovrätten

KLM

Kommunal lantmäterimyndighet

LBJ

Lag om byggande av järnväg (1995:1649)

LL

Ledningsrättslagen (1973:1144)

MB

Miljöbalken (1998:808)

NJA

Nytt juridiskt arkiv

PBL

Plan- och bygglag (2010:900)

RF

Regeringsformen (1974:152)

RH

Rättsfall från hovrätten

RNL

Rennäringslagen (1971:437)

SLM

Statliga lantmäterimyndigheten

SOU

Statens offentliga utredningar

SVL

Skogsvårdslagen (1979:429
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1 Inledning
I detta kapitel framgår studiens bakgrund, frågeställning, syfte samt avgränsningar
och disposition.
1.1

Bakgrund

Renskötselrätt innebär enligt 1§ rennäringslagen (RNL) en rätt för samer att
använda mark inom ett renskötselområde “till underhåll för sig och sina renar” (SFS
1971:437). Renskötselrätten är enligt statens offentliga utredning (SOU 1999:25)
en bruksrätt och är enligt högsta domstolen (HD), liksom äganderätten, skyddad
mot tvångsförvärv (NJA 1981 s.1).
Egendomsskyddet i 2 kap. 15 § Regeringsformen (RF) innebär att ingen skall tvingas
avstå sin egendom genom tvångsförvärv utan att vara tillförsäkrad ersättning som
grundas på bestämmelser i lag (SFS 1974:152). I regeringens proposition om samerna
och samisk kultur m.m. sägs att “Rättigheten skulle visserligen kunna upphävas genom
lagstiftning, men så länge den utövas kan den inte fråntas samerna, vare sig i lag eller
i annan form, utan ersättning enligt 2 kap. 18 § RF” (Prop 1992/93:32 s. 31).
Lagrummet 2 kap. 18 § RF återfinns fr.o.m. 1 januari 2011 i 2 kap. 15 § RF (SFS
2010:1408).
Brännström (2018) skriver att de samiska markrättigheterna och exakt vad dessa
innebär ofta ledde till diskussion under stora delar av 1900-talet. Brännström (2017)
kommer i sin forskning fram till att det saknas praxis om skadeståndsansvar mellan
fastighetsägare och renskötselrättshavare och att svensk lag innehåller många brister i
hanteringen av relationen mellan äganderätt och renskötselrätt. Bengtsson (2004
s.11) förklarar att renskötselrätten tillhör ett av våra “mest invecklade och
outforskade civilrättsliga områden”, vilket ger upphov till svårlösta konflikter mellan
fastighetsägare och renskötselrättshavare. Larsson och Wikland (2013) skriver att
Sverige inte behandlar den samiska markrätten i enlighet med laglighetskravet i
regeringsformen angående rätten till egendom. Eftersom den samiska markrätten
inte följt samma utveckling som den övriga fastighetsrätten är dess innebörd och
tillämpning enligt Larsson och Wikland (2013) oklar, vilket Bengtsson (2004)
förklarar bero på en politisk ovilja att reda ut rättighetens juridiska ställning.
1.2

Syfte

Syftet med detta arbete är att bidra med ökad kunskap om renskötselrättens
juridiska innebörd vid markåtkomst och rådighetsinskränkningar. Arbetet förväntas
även att bidra till att synliggöra hur renskötselrätten i nutid beaktas vid markåtkomst
inom en lantmäteriförrättning.
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1.3

Frågeställning

Det anförda i avsnitt 1.1. visar på att det finns otydligheter i lagstiftningen och att
det saknas praxis för hur landets beslutsfattare dels ska värdera renskötselrätten i
prövning vid markåtkomst, dels ska hantera frågan om ersättning vid intrång i
renskötselrätten. För att Sverige ska kunna leva upp till egendomsskyddet i RF
måste den samiska renskötselrätten preciseras. För detta krävs en omarbetning av
lagen och praxis om renskötselrättens ställning vid markåtkomstförfaranden. Hur
lagen i dagsläget tolkas av förrättningslantmätare och vilka former av intrång i
rennäringen som idag i en lantmäteriförrättning leder till ersättning ska studeras
genom att svara på följande frågor;
• Hur beaktas renskötselrätt i en lantmäteriförrättning vid markåtkomst inom
rennäringens året-runt-marker?
• Hur sker värdebedömningen i en lantmäteriförrättning när ersättning utgår
för intrång i renskötselrätten?
1.4

Avgränsningar

Arbetet avgränsas till att studera de fall av markåtkomst och rådighetsinskränkningar
som hanteras av lantmäterimyndigheten enligt ett förrättningsförfarande och
utelämnar de fall som hanteras enligt ett administrativt- eller domstolsförfarande
samt andra förrättningar. Arbetet avgränsas även till att endast studera markåtkomst
och rådighetsinskränkningar i den svenska delen av Sápmi.
1.5

Disposition

Detta examensarbete följer en IMRaD-struktur som betyder Introduktion, Metod,
Resultat and Diskussion. Arbetet innehåller även ett kapitel för Teoretisk bakgrund
där läsaren ges en bakgrund för att sätta studien i sitt sammanhang och för att läsaren
lättare ska förstå resultatet. Detta kapitel är relativt omfattande på grund av att
renskötselrätt är en unik och komplicerad rättighet med många aspekter. I kapitlet
Teoretisk bakgrund återges även tidigare forskning. Arbetet innehåller även det
avslutande kapitlet Slutsatser.
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2 Teoretisk bakgrund
Detta kapitel syftar till att ge läsaren en förståelse för frågeställningarna och för att
sätta studien i sitt sammanhang. Kapitlet innehåller en teoretisk bakgrund om
reglerna för markåtkomst och ersättning, om fastighetsbildningsåtgärder och hur en
lantmäteriförrättning handläggs, renskötselrättens uppkomst och juridiska innebörd
samt brister i lagstiftningen, tidigare forskning och ny kunskap. På grund av
renskötselrättens komplexitet är detta kapitel relativt omfattande.
2.1

Markåtkomst och rådighetsinskränkningar

Markåtkomst innefattar de möjligheter lagen ger för att med tvång ianspråkta mark
och rättigheter däri, till förmån för bebyggelse eller infrastruktur (Sjödin, Ekbäck,
Kalbro & Norell, 2016). Markåtkomst och rådighetsinskränkningar kan genomföras
med ett tjugotal lagar, vilka alla anger hur marken får förvärvas – av vem, för vilket
ändamål samt vilken ersättning som skall utgå (Kalbro, 2007). Det finns enligt
Sjödin et al. (2016) speciallagar som reglerar möjligheten att förvärva mark eller
rättigheter med tvång, några exempel är plan- och bygglagen (PBL),
ledningsrättslagen (LL), anläggningslagen (AL) och lagen om byggande av järnväg
(LBJ). Utöver speciallagarna finns det två mer generella lagar, vilka är
expropriationslagen (ExL) och fastighetsbildningslagen (FBL) (Sjödin et al., 2016).
Rådighetsinskränkningar innebär enligt Sjödin et al. (2016) att fastighetsägaren
kvarhåller sin äganderätt, men får inte använda sin fastighet efter eget tycke till följd
av inskränkningen. Exempel på rådighetsinskränkningar är naturreservat och
fornminnen (Sjödin et al., 2016).
Vid markåtkomst ska avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen göras inom
en lämplighetsprövning (Sjödin et al., 2016). Vidare menar Sjödin et al., att vilken
mark som är i fråga för ianspråktagande ska prövas, liksom vilken ersättning som
skall utgå. Den som tvingas avstå mark har enligt Europakonventionen rätt till
domstolsprövning och all myndighetsutövning skall ske i enlighet med legalitets- och
objektivitetsprincipen (Sjödin et al., 2016). Markåtkomst kan ske enligt tre
förfaranden; administrativt förfarande, förrättningsförfarande samt
rättegångsförfarande.
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2.1.1

Administrativt förfarande

Administrativt förfarande innebär att prövningen sker av en administrativ myndighet
vilka kan vara förvaltningsmyndigheter, regeringen eller kommun (Sjödin et al.,
2016). Vidare skriver Sjödin et al., att beslut om detaljplaner, vägplaner samt
koncessions är exempel på beslut som kan fattas i ett administrativt förfarande. Ett
beslut som fattas med ett administrativ förfarande innebär oftast inte rätt att ta mark
eller rättighet i anspråk.
2.1.2

Förrättningsförfarande

Enligt Sjödin et al. (2016) innebär förrättningsförfarandet normalt att
lantmäterimyndigheten handlägger olika typer av förrättningar, exempelvis
fastighetsbildning enligt FBL, inrättande av gemensamhetsanläggning enligt AL och
upplåtelse av ledningsrätt enligt LL. Förrättningsförfarandet innebär vidare att
myndigheten har ett ansvar för att ta fram nödvändigt beslutsunderlag vilket bland
annat kan vara utredningar och värderingar (Sjödin et al., 2016).
2.1.3

Rättegångsförfarande

I ett rättegångsförfarande prövar mark-och miljödomstolarna olika typer av mål,
exempelvis inlösen av allmän platsmark och tillstånd till vattenverksamhet.
Utredningsansvaret i ett rättegångsförfarande ligger till stor del fördelat på parterna
(Sjödin et al., 2016).
2.2

Ersättningsprinciper

Enligt 2 kap. 15 § RF ska ersättning betalas till den som tvingas avstå mark och till
den som använder marken, om markanvändningen försvåras eller om denne lider
skada (SFS 1974:152). Sellin (2006) skriver att rätt till ekonomisk ersättning mellan
olika rättighetshavare är en viktig del i fastighetsrätten. Ersättning kan antingen utgå
som skadestånd, ersättning vid förvaltningsrättsliga beslut eller som vinstdelning.
Orsakar ett intrång ekonomisk skada för en rättighetshavare har denna enligt Sellin
rätt till ersättning för skadan. Sjödin et al. (2016) skriver att expropriationslagen
innehåller alla de grundläggande bestämmelserna gällande ersättning för olika typer
av intrång i fast egendom. För att få rätt till ersättning krävs att expropriationen
inneburit en ekonomisk skada för sakägaren. Vidare innebär detta enligt Sjödin et al.
att ersättningen ska motsvara den värdeminskning som uppstått på grund av
expropriationen, vilket är reglerat i 4 kap. 1 § ExL enligt följande:
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”För en fastighet som exproprieras i sin helhet ska, i den mån inte annat
följer av vad som sägs nedan, löseskilling betalas med ett belopp som
motsvarar fastighetens marknadsvärde. Exproprieras en del av en fastighet,
ska intrångsersättning betalas med ett belopp som motsvarar den
minskning av fastighetens marknadsvärde, som uppkommer genom
expropriationen. Uppkommer i övrigt skada för ägaren genom
expropriationen, ska även sådan skada ersättas. Därutöver ska ytterligare
löseskilling respektive intrångsersättning betalas med 25 procent av
marknadsvärdet respektive marknadsvärdeminskningen.” (SFS 1972:719)

Sjödin et al. (2016) skriver att om expropriationen leder till att en rättighet
upphävs, exempelvis ett servitut eller nyttjanderätt, ska ersättning betalas i form av
löseskilling. Om expropriationen inte leder till att rättigheten upphör utan endast
försämras ska en intrångsersättning betalas till sakägaren. Förutom att den
ekonomiska skadan ska kompenseras finns det vissa fall, enligt FBL och AL, där det
även ska ske en vinstfördelning mellan den som avträder fastigheten och den som
tillträder fastigheten (Sjödin et al., 2016).
2.3

Lantmäteriförrättning

Hur en fastighetsbildningsförrättning ska handläggas regleras i 4 kap. FBL (SFS
1970:988). “Fastighetsbildningsåtgärder, fastighetsbestämningar och särskilda
gränsutmärkningsåtgärder får endast handläggas av lantmäterimyndighet” (Julstad,
2018, s.115). Statliga lantmäterimyndigheten handlägger enligt C. Rostedt
(personlig kommunikation, 29 maj 2019) ärende inom hela Sverige, vilket innebär
att en förrättningslantmätare anställd vid kontor i södra Sverige kan handlägga
ärenden som rör norra Sverige och vice versa. Vid en fastighetsbildningsförrättning,
nedan kallat lantmäteriförrättning, utgörs lantmäterimyndigheten av en
förrättningslantmätare och vid behov även av två gode män (SFS 1970:988). Även i
fråga om förrättning vid bildandet av en ledningsrätt eller en
gemensamhetsanläggning tillämpas 4 kap. FBL (SFS 1973:1144; SFS 1973:1149). En
ansökan om lantmäteriförrättning ska bland annat vara skriftlig och undertecknad.
Om ansökan inte uppfyller kraven för en ansökan trots föreläggande om
komplettering, så har förrättningslantmätaren enligt 4 kap. 10 § FBL (SFS
1970:988) rätt att avvisa ansökan. Lantmätaren ska “I den utsträckning som är
påkallad med hänsyn till fastighetsbildningens art” utreda vilka som är sakägare i
förrättningen och det ska enligt 4 kap. 14 § FBL hållas sammanträde när det behövs
med sakägarna (SFS 1970:988).
Förutsättningarna för att genomföra den ansökta åtgärden ska enligt 4 kap. 25 § FBL
utredas av förrättningslantmätaren (SFS 1970:988).
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För frågor som kräver viss kompetens kan förrättningslantmätaren “förordna lämplig
person som sakkunnig” för att utreda dessa frågor (SFS 1970:988). När
förutsättningarna utretts färdigt meddelas fastighetsbildningsbeslut, beslut om
kostnadsfördelning och avslutningsbeslut (SFS 1970:988). I vissa fall meddelas även
ett tillträdesbeslut och ersättningsbeslut (Julstad, 2018). Protokoll ska föras över
varje lantmäteriförrättning och samtliga handlingar som har inkommit eller
upprättats under förrättningens handläggande ska sammanställas i en förrättningsakt
(SFS 1970:988).
2.4

Sakägare

I förarbetena till FBL redovisas att det är lämpligt att avstå från att definiera
sakägarbegreppet exakt i lagtext eftersom förhållanden vid en
fastighetsbildningsförrättning kan skifta mycket (Prop 1969:128). Vidare ansågs det i
förarbetena att det inte finns några större svårigheter med att avgöra vilka som är
sakägare i en förrättning.
I 4 kap. 11 § FBL (SFS 1970:988) står det skrivet att lantmäterimyndigheten “I den
utsträckning som är påkallad med hänsyn till fastighetsbildningens art och
förhållandena i övrigt” ska utreda vilka som är sakägare i en förrättning och att en
sakägare är en ägare till fastighet eller någon som på annan grund är sakägare i en
förrättning. I ett rättsfall (RH 96:22) kom Göta hovrätt fram till att
nyttjanderättshavare inte är att betrakta som sakägare i en förrättning som avser en
avstyckning. Enligt 5 kap. 34 § FBL är nyttjanderättshavare sakägare vid en
fastighetsreglering om regleringen är av betydelse för honom (SFS 1970:988). Om
det är ovisst vilken som är rättmätig ägare eller innehavare av en rättighet ska
samtliga behandlas som sakägare enligt vad som står skrivet i 4 kap. 11 § FBL (SFS
1970:988). Sakägare ska underrättas om en förrättning som berör denne samt
beredas tillfälle att yttras sig i förrättningen (SFS 1970:988).
I en anläggningsförrättning, som i skrivande stund ännu inte vunnit laga kraft,
avseende omprövning av Djäkneboda ga:10 gjorde förrättningslantmätaren en
utredning om huruvida sameby ska vara sakägare i en anläggningsförrättning. Det
framgår av utredningen att om en rättighet berörs av en åtgärd, är även
servitutshavare och nyttjanderättshavare att anses som sakägare i en förrättning
(Statliga lantmäterimyndigheten, 2019). Vidare redovisas i utredningen att den som
utövar renskötselrätt, vilket är en särskild rätt till fastighet, ska betraktas som
sakägare i en förrättning om rättigheten berörs.
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2.5

Fastighetsbildning

Julstad (2018) skriver att genom fastighetsbildning kan fastigheter ombildas eller
nybildas. Ombildning sker genom fastighetsreglering och nybildning sker enligt
Julstad genom avstyckning, klyvning eller sammanläggning. Genom
fastighetsbestämning fastställs befintliga fastighetsrättsliga förhållanden, exempelvis
fastighetsgränser eller huruvida och i vilken omfattning en ledningsrätt gäller
(Julstad, 2018). Handläggning av en fastighetsbildning sker enligt reglerna i 4 kap.
FBL (jfr. avsnitt 2.3) (SFS 1970:988). Det har inte återfunnits något om hur
renskötselrätten ska beaktas vid ändrad markanvändning till följd av
fastighetsbildning.
2.5.1

Fastighetsreglering

Bestämmelserna om fastighetsreglering återfinns i 5 kap. FBL (SFS 1970:988).
Åtgärden innebär att mark och/eller andelar i samfällighet förs från en sådan enhet
till en annan. Med fastighetsreglering kan även servitut bildas, ändras eller upphävas
samt att samfälligheter kan bildas och byggnader kan föras från en fastighet till en
annan (SFS 1970:988).
Julstad (2018) skriver att fastighetsreglering vanligtvis sker till följd av en
överenskommelse, men att fastighetsreglering även kan ske med tvång.
Julstad menar att det vanligaste sättet att förvärva mark till ändamål för järnväg är
att fastighetsreglera mark till en redan befintlig järnvägsfastighet.
Fastighetsregleringen kan ske utan överenskommelse om villkoren i 5 kap. FBL är
uppfyllda (Julstad, 2018).
Enligt Sjödin et al. (2016) ska ersättning utgå för den skada som uppstår till följd av
markåtkomsten. Utöver ersättning för skada menar Sjödin et al. att det enligt FBL
även kan bli aktuellt med en vinstfördelning mellan den tillträdande och avträdande
fastigheten. Sakägare vid fastighetsreglering regleras i 4 kap. 11 § och 5 kap. 34 §
FBL (jfr. avsnitt 2.4.) (SFS 1970:988).
2.5.2

Avstyckning

Genom åtgärden kan del av fastighet eller del av samfällighet avstyckas för att bilda
egen fastighet eller för att ingå i sammanläggning (1970:988). Avstyckning regleras i
10 kap. FBL (SFS 1970:988).
2.5.3

Klyvning

En fastighet som ägs av flera personer gemensamt kan efter ansökan klyvas i lotter
som var för sig bildar egna nya fastigheter (SFS 1970:988). Klyvning regleras i 11
kap. FBL (1970:988).
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2.5.4

Sammanläggning

Genom sammanläggning kan hela eller del av fastighet som innehas av samme ägare
sammanläggas till en ny fastighet (SFS 1970:988). Sammanläggning regleras i 12
kap. FBL (1970:988).
2.6

Ledningsrätt

Ledningsrätt innebär att fysisk eller juridisk person som äger en ledning har rätt att
inom en fastighet utnyttja ett utrymme för ledningen eller anordning som hör till
ledningen (Lantmäteriet, 2018a). Julstad (2018) skriver att ledningsrätt upplåts vid
en lantmäteriförrättning enligt LL, vilken handläggs enligt 4 kap. FBL (jfr. avsnitt
2.3) (1973:1144).
När en ledningsrätt ska prövas utreds bland annat ledningens lokalisering, detta för
att det kan finnas motstående intressen, både allmänna och enskilda (Lantmäteriet,
2018a). I 6–10 §§ LL redovisas villkoren för upplåtelse av ledningsrätt. Har en
lednings framdragning beslutats i en koncession, gäller det beslutet före
bestämmelserna i 6–10 §§ LL (1973:1144). Sjödin et al. (2016) skriver att en
koncessionsprövning genomförs av Energimarknadsinspektionen eller regeringen
med syftet att pröva tillåtlighetsfrågor för ledningen. Mark får inom en fastighet
enligt 12 § LL (SFS: 1973:1144) tas i anspråk för en ledning. Ett koncessionsbeslut
ger inte rätt till markåtkomst för en ledning, detta sker med ledningsrätt i en
lantmäteriförrättning där även ett ersättningsbeslut för intrånget beslutas (Sjödin et
al., 2016). Enligt 13 § LL (SFS 1973:1144) ska ersättning för upplåtelse och inlösen
enligt 12 § utgå enligt reglerna i 4 kap. ExL.
I 16 § LL (SFS 1973:1144) redovisas att 4 kap. 11 § FBL tillämpas för att utreda
vilka som ska vara sakägare i en ledningsrättsförrättning (jfr. avsnitt 2.4) Av 18 § LL
(SFS 1973:1144) framgår att “Innehavare av särskild rätt till fastighet, som inlöses
eller på annat sätt tas i anspråk för ledningsändamål, är sakägare vid förrättningen,
om hans eller hennes rätt berörs.” Det har inte återfunnits något om hur
renskötselrätten ska beaktas vid ändrad markanvändning till följd av upplåtelse av
ledningsrätt.
2.7

Anläggningsåtgärd

För att en anläggning ska få inrättas som en gemensamhetsanläggning måste denna
vara gemensam för flera fastigheter samt att anläggningen tillgodoser ett ändamål av
stadigvarande betydelse för de deltagande fastigheter (SFS 1973:1149). Julstad,
(2018) skriver att gemensamhetsanläggning inrättas vid en lantmäteriförrättning
enligt AL, vilken handläggs enligt 4 kap. FBL (jfr. avsnitt 2.3) (1973:1149).
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I 12 § AL (SFS 1973:1149) står att;
“Mark eller annat utrymme för gemensamhetsanläggning får tagas i anspråk
på fastighet som skall deltaga i anläggningen eller på annan fastighet, om
det icke orsakar synnerligt men för fastigheten… Även om synnerligt men
uppkommer, är fastighet skyldig att avstå utrymme, om anläggningen
behövs för ett större antal fastigheter eller av annan orsak är av väsentlig
betydelse från allmän synpunkt”.

Enligt 13 § AL (SFS 1973:1149) gäller reglerna i 5. Kap 10–12 §§ FBL om
ersättning för upplåtelse av mark enligt 12 § AL. Dessa ersättningsregler i FBL
redovisas i handboken AL, vilka bygger på ersättningsituationer i två typfall
(Lantmäteriet, 2018b). De två typfallen är dels expropriationsfall där ersättningen
regleras enligt 4. Kap ExL, dels vinstdelningsfall där skälig del av värdestegringen,
till följd av åtgärden, ska fördelas mellan avträdande- och tillträdande fastighet (SFS
1970:988).
I 19 § AL (SFS 1973:1149) redovisas att 4 kap. 11 § FBL tillämpas för att utreda
vilka som ska vara sakägare i en ledningsrättsförrättning (jfr. avsnitt 2.4) Av 20 § AL
(SFS 1973:1149) framgår att “Innehavare av särskild rätt till fastighet, som inlöses
eller eljest tages i anspråk för gemensamhetsanläggning, är sakägare vid
förrättningen, om hans rätt beröres.” Det har inte återfunnits något om hur
renskötselrätten ska beaktas vid ändrad markanvändning till följd av inrättande av en
gemensamhetsanläggning.
2.8

Markrätt i Sápmi

Äganderätt är enligt Larsson och Wikland (2013) ett tämligen nytt begrepp.
Skillnader mellan den samiska markrätten och äganderätt uppstod först när den
samiska markrätten i slutet av 1700-talet övergick i en form av nyttjanderätt på
grund av att staten gjorde anspråk på den norrländska marken.
”Resultatet blev uppkomsten av den moderna äganderätten samt den
samiska markrätten, en nyttjanderätt som är ytterst oklar i sin juridiska
omfattning.” (Larsson & Wikland, 2013, s. 44)

Sellin (2006) menar att samerna en gång i tiden haft en mycket stark
fastighetsrättslig ställning i Sverige, men att denna ställning med tiden har
försämrats. I följande tre underkapitel återges en sammanfattad och icke
uttömmande historisk tillbakablick på hur den samiska markrätten förändrats över
tid.
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2.8.1

Lappskatteland

Hagsgård (2013) skriver att lappskatteland innebar ett markområde för en
samefamilj att ensam nyttja, och lappskatteland utgjorde en del i en så kallad lappby
(Bengtsson, 2004). Hagsgård (2013) menar att böndernas motsvarighet till
lappskatteland var skattejord, och att bönder liksom samer betalade skatt för dessa.
Bengtsson (2004) skriver att samerna, i vart fall i de nordligaste delarna av Sverige,
av domstol och skattemyndighet behandlades i likhet med skattebönder. Lundmark
(2008) poängterar att under 1600-talet var skatteland den starkaste existerande
rätten till land som fanns. Marken kunde vid den tiden både ärvas och överlåtas
(Bengtsson, 2004). Lappskatteland avskaffades i samband med avvittringen
(Hagsgård, 2013).
2.8.2

Lappmarksgräns och odlingsgräns

För att Sverige skulle bli självförsörjande på spannmål uppmuntrade staten i slutet av
1600-talet till inflyttning och uppodling av Norrlands inland (Sellin, 2006). I
lappmarkerna hade samer enligt Lundmark (2008) en stark rätt till naturresurserna
och nybyggarna erbjöds skattefrihet i gengäld mot att de bland annat bröt ny
odlingsmark inom lappmarkerna. Sellin (2006) skriver att det dröjde inte länge
innan konflikter om markens nyttjande uppstod mellan samer, nybyggare och
bönder och därför infördes år 1751 lappmarksgränsen (Lundmark, 2008). Denna
gräns respekterades dock inte av nybyggarna och gränsen kom därför att förskjutas
ännu mer till väster och fick nu namnet odlingsgränsen (Hagsgård, 2013).
Odlingsgränsen tillkom enligt Bengtsson (2004) år 1867 och omfattade
lappmarkerna i Norrbotten och Västerbotten. I Jämtland skyddades rätten till
renbete genom det så kallade skattefjällsbrevet (Bengtsson, 2004). Sellin (2006)
skriver att detta skedde i samband med avvittringen. Syftet med odlingsgränsen var
enligt regeringens proposition (1992/93:32) att områdena norr- och väster om
denna gräns skulle vara förbehållet för samerna. Denna gräns fick inte heller så stor
betydelse, men samernas rättigheter är ändå som starkast ovanför denna gräns (Prop
1992/93:32).
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2.8.3

Avvittring

År 1683 utfärdades av Gustav Vasa ett kungligt påbud om skogarna, vilket innebar
att avlägset belägna skogar som ansågs vara ägarlösa genom avvittring skulle tillfalla
kronan (Bengtsson, 2004). Avvittringen, som innebar att skilja nybyggarnas mark
från kronans mark, pågick mellan 1700-talet och 1900-talet (Bengtsson, 2004). Med
tiden kom böndernas rätt till skattejord att stärkas medan samernas rätt kom att
degraderas (Bengtsson, 2004). Baserat på Förenings- och säkerhetsakten från 1789
ansågs skattebönderna ha förvärvat äganderätt, men då samernas rätt ej observerats i
denna akt kom fjällmarkerna att anses vara omfattade av 1683 års påbud (Bengtsson,
2004). Hagsgård (2013) sammanfattar det hela med att böndernas skattemannarätt
övergick i äganderätt, medan samernas lappskatteland i samband med införandet av
den första renbeteslagen år 1886 per definition övergick i en bruksrätt.
2.9

Renskötselrätt

Renskötselrätt grundas på urminnes hävd och innebär enkelt sammanfattat en
rättighet för samer som är medlemmar i en sameby att låta sina renar beta inom
samebyns betesområde, rätt till skogsfång i viss omfattning och rätt till jakt och fiske
(SFS 1971:437). Rätten till jakt och fiske ges inte någon utförlig beskrivning i detta
arbete.
2.9.1

Urminnes hävd

Brännström (2017) skriver att urminnes hävd uppkommer av att någon brukar och
besitter marken tillräckligt länge samt att denna användning inte ifrågasatts av någon
annan. Brännström skriver vidare att högsta domstolen använt urminnes hävd som
förklaring till uppkomsten av renskötselrätt och att renskötselrätt utgör en särskild
rätt till fast egendom. Brännström förklarar att detta innebär att renskötselrätten
utgör en rättighet av civilrättslig karaktär. Urminnes hävd är alltså den juridiska
definitionen av renskötselrättens ursprung och ska inte förväxlas med rätten till att
bedriva renskötsel (NJA 2011 s. 109). Renskötselrätt och begreppet urminnes hävd
är reglerat i 1 § RNL:
”Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna
lag använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. Rätten
enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska
befolkningen och grundas på urminnes hävd. Renskötselrätten får utövas av
den som är medlem i sameby. Lag (1993:36).” (SFS 1971:437)
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2.9.2

Relationen mellan renskötselrätt och äganderätt

I Skattefjällsmålet (NJA 1981 s.1) skriver hovrätten att ”…samernas rätt till
områdena varit av sådan karaktär att den borde betraktas såsom äganderätt…”.
Brännström (2017) skriver att renskötselrätten är mer självständig i förhållande till
äganderätten än övriga rättigheter och kommer i sin studie fram till att ”Den
parallella rätten till mark kan jämföras med en typ av delad äganderätt, som ger
rättighetshavarna rätt att förfoga över den fasta egendomen på olika sätt” (s. 178).
Brännström skriver vidare att renskötselrätten, som uppkommit genom sedvanerätt
och grundas på urminneshävd, är mer självständig från äganderätten än andra
nyttjande- och bruksrätter, eftersom den inte vilar på avtal eller officialbeslut. Detta
medför ett rättsförhållande som svensk fastighetsrätt inte kan förklara (Brännström,
2017). Brännström konstaterar att ”Utifrån detta kan rättsförhållandet jämställas
med en typ av delad äganderätt, som i princip inte existerar inom den övriga
fastighetsrätten” (s. 318).
2.9.3

Intrång i renskötselrätt

Brännström (2017) skriver att renskötselrätt gäller utan tidsbegränsning och att den
inte kan sägas upp ensidigt samt att den gäller mot andra rättighetshavare. För
sådana ändamål som avses i 2 kap. ExL kan dock regeringen enligt 26 § RNL
förordna att renskötselrätten ska upphävas (SFS 1971:437). Om ett område är utan
väsentlig betydelse för renskötseln får regeringen besluta om att upphäva
renskötselrätten så snart området behövs för ett allmänt ändamål (Prop
1992/93:32). Mark får även tas i anspråk “i enlighet med en detaljplan eller för
företag vars tillåtlighet skall prövas i särskild ordning” (SFS 1971:437). Upphävs
renskötselrätt ska ersättning enligt 28 § RNL utgå om skada eller olägenhet uppstår
för renskötseln eller om skada eller olägenhet uppstår för jakten eller fisket (SFS
1971:437).
Det skydd som framgår av RNL återfinns i 30 § och 32 §, vilka säger att den som
äger eller brukar mark inom rennäringens året-runt-marker inte får orsaka
”…avsevärd olägenhet för renskötseln…”, liksom att nyttjanderätt inte får upplåtas
“På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara
disposition…” om det medför “...avsevärd olägenhet för renskötseln” (SFS
1971:437). Beslut som fattats enligt 32 § får enligt 99 § 3st. RNL (SFS 1971:437)
endast överklagas hos regeringen, vilket Hagsgård (2013) skriver att strider mot
Europarådskonventionens artikel 6. Enligt denna konvention har den som innehar en
civilrättighet rätt att få denna prövad av domstol (jmf. avsnitt 2.1) (Hagsgård,
2013). Att 32 § RNL står i strid mot denna konvention påpekades av
rennäringspolitiska kommittén redan år 2001 (Hagsgård, 2013).

12

I förarbetena till dagens rennäringslag förtydligas att “Man måste alltså skilja mellan
frågan huruvida det är tillåtet att ändra markens användning eller inte och den vidare
frågan om och i vad mån samerna har rätt till ersättning för intrång i rätten till
renskötsel” (Prop 1971:51 s. 130). Om intrång eller åtgärd som kan leda till att
renskötselrätten avsevärt försvåras skall bestämmelserna om upphävande av
renskötselrätten i 26 § RNL tillämpas (Prop 1971:51). Ersättning ska enligt 28 §
RNL (SFS 1971:437) utgå om skada eller olägenhet för renskötseln uppstår vid
tillämpning av 26 § RNL.
Vid fråga om ersättning för tillämpning av 26–27 §§ RNL gäller
expropriationslagens bestämmelser “om expropriation av särskild rätt till fastighet”
(SFS 1971:437). Bengtsson (2004) menar att full ersättning enligt de allmänna
principerna ska utgå då renskötselrättens värde knappast kan öka genom att ett
område exploateras, inte heller kan förväntningsvärden om ändrad markanvändning
aktualiseras för renskötselrätten. I regeringens proposition (Prop 1992/93:32)
framhålls att något förtydligande om att renskötselrätt utgör en särskild rätt till fast
egendom inte behövs, eftersom detta framgår klart av förarbetena till
rennäringslagen. Om renskötselrätten inskränks eller genom lag tas i förfogande ska
ersättning utgå och enligt regeringens proposition (Prop 1992/93:32) “kan i princip
varje intrång i renskötselrätten grunda rätt till skadeersättning.” (s. 94)
Upplåtelser som inte är till avsevärd olägenhet för renskötseln kräver enligt
Bengtsson (2004) inte tillstånd och “får ske för vilket ändamål som helst” (s. 59).
Ersättning ska då enligt förarbetena till rennäringslagen (Prop 1971:51) vara
“begränsad till skada på och intrång i den nyttjanderätt som tillkommer de
renskötselberättigade, dvs. i själva renbetesrätten och de med denna förknippade
särskilda rättigheterna” (s. 133). Särskilda värden som tillkommer värdet av en
fastighet, som till exempel möjlighet till tomtförsäljning och vattenkraft, påverkar
alltså inte ersättningen för renskötselrätten då sådana särskilda värden ej omfattas av
denna nyttjanderätt (Prop 1971:51).
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2.10 Renskötselområde

Renskötsel får bedrivas inom ett renskötselområde som delas in i året-runt-marker
och vinterbetesmarker (SFS 1971:437). Renskötsel får bedrivas på både privat,
kommunal och statlig mark (Prop 1992/93:32). Det totala området av året-runtmarker och vinterbetesmarker i Sverige spänner enligt regeringens proposition om
samerna och samisk kultur m.m (Prop 1992/93:32) från Idre i söder till Treriksröset i
norr, och från riksgränsen i väst till kusten i öst (se bilaga A), vilket motsvarar cirka
50 procent av Sveriges yta (Sametinget, 2018). Eftersom renskötsel får bedrivas på
stora arealer av Sveriges yta uppstår konkurrerande intressen till marken, vilket
skapar konflikter (Allard, 2011). Att gränserna för rennäringens marker inte är helt
definierade bidrar också enligt Allard till konflikter mellan rennäringen och andra
näringar.
2.10.1

Året-runt-marker

Definitionen av året-runt-marker framgår av 3 § RNL:
”i Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker dels ovanför
odlingsgränsen, dels nedanför denna gräns på mark där skogsrenskötsel av
ålder bedrivs under våren, sommaren eller hösten och marken antingen
tillhör eller vid utgången av juni 1992 tillhörde staten (kronomark) eller
utgör renbetesland, på renbetesfjällen i Jämtlands län, inom de områden i
Jämtlands och Dalarnas län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten
och var särskilt upplåtna till renbete,” (SFS 1974:437)

Ovanför odlingsgränsen har fjällsamebyarna sina året-runt-marker och
skogssamebyarnas året-runt-marker är lokaliserade till ovanför lappmarksgränsen (se
bilaga A) (Länsstyrelsen, u.å.).
2.10.2

Vinterbetesmarker

Vinterbetesmarker definieras enligt 3§ 5-6st RNL (SFS 1971:437) som “övriga delar
av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen, inom sådana trakter utanför
lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året”,
(jfr. avsnitt 2.10.3).
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2.10.3

Sedvanerätt

Följande avsnitt, så när som på sista stycket, har sin grund i Nordmalingsmålet (NJA
2011 s. 109).
I Nordmalingsmålet fastställer HD innebörden av begreppet ”där renskötsel av ålder
bedrivs vissa tider av året” som återfinns i 3 § RNL. Begreppet har haft samma
innebörd sedan 1886 års renbeteslag, men löd fram till dagens rennäringslag;
”trakter som lapparna efter gammal sedvana besökt med sina renar”. HD konstaterar
utifrån motiven till dessa begrepp att rätten till vinterbete alltså bygger på sedvana
och inte på urminnes hävd som är en definition på renskötselrättens ursprung.
För att sedvana ska ha uppkommit krävs att renbetet har varit någorlunda
återkommande och att renskötseln skett utan att markägaren, med beaktansvärda
skäl, motsatt sig detta. Renskötselrätt är en för samerna kollektiv rättighet och det
är därav oväsentligt för sedvanerättens uppkomst, eller vidhållande, vilka samer som
genom åren bedrivit renskötsel inom ett område. Eftersom renskötselrätten inte kan
upphävas på andra grunder än de som anges i 26 § RNL (jfr. avsnitt 2.9.3), kan en
markägare genom att protestera efter det att sedvanerätten uppstått ej få denna rätt
upphävd. Renskötselrätt får bedrivas uttömmande enligt rennäringslagen och är inte
begränsad till att utövas såsom den gjordes när sedvanerätten uppstod. Detta
betyder emellertid inte att den får utvidgas så att den orsakar större skada eller
olägenhet för markägaren än vid sedvanerätten uppkomst.
Vid utredning om uppkomst av sedvanerätt ska hänsyn tas till renskötselrättens
särdrag som innebär att vissa marker utnyttjas mer frekvent och vissa marker mer
sällan på grund av varierande tillgång på bete. Det tar lång tid för renlav att återväxa
vilket kräver stora betesarealer att växla mellan från år till år, samt att vissa marker,
så kallat reservbete, bara nyttjas vid avvikande väderleksförhållanden. Detta är ett
motiv till varför renbete inte måste ske kontinuerligt inom samma område för att
sedvanerätt ska anses ha uppkommit. Det är därmed svårt att i år ange hur lång tid
det tar att etablera en vinterbetesrätt, “I sakens natur ligger att det tar mer än en
generation, och den tid om 90 år som brukar anges i fråga om urminnes hävd kan
vara en rimlig utgångspunkt”.
Torp (2013) menar att Nordmalingsmålet kommer att ha stor betydelse för
rättskipningen vid framtida konflikter gällande rätten till vinterbete.
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2.11 Samer

Samer är ett ursprungsfolk vilket enligt FN:s definition innebär en folkgrupp som
vid tiden för en erövring bodde i - eller i område som tillhör det land som erövras,
koloniseras eller vars gränser bestäms (Lundmark, 2008). Urbefolkning skiljer sig
från övriga samhället genom egen kultur, seder och språk, och enligt Samer (u.å.a)
så hör urfolk “...alltid samman med ett visst geografiskt område. De har historiska
band med den miljö där de levt och brukat marken”. I och med att Sveriges riksdag
år 1977 uttalade att samerna är ett urfolk och det år 2000 infördes en
minoritetsspråklag som omfattar samerna, samt att det infördes en ändring i
regeringsformens 1 kap. 2 § år 2011, vilken titulerar samerna som ett folk, så har
Sverige “...därmed erkänt att samerna är både ett folk, ett urfolk och en nationell
minoritet” (Sametinget, 2016). Sverige har däremot inte anslutit sig till ILOkonventionen nr 169 (Hagsgård, 2013). ILO är ett av Förenta Nationernas
fackorgan och betyder International Labour Organization (SOU 1999:25). Ovan
nämnda konvention innehåller bestämmelser om bland annat skydd för
ursprungsfolks rättigheter, egendom, mark, arbete och utbildning (SOU
1999:25). Enligt 1 kap. 2 § Sametingslag så är same;
“den som anser sig vara same och
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i
hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller
morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till
Sametinget.
Vad som sägs i första stycket 3 gäller inte om länsstyrelsen har beslutat att
föräldern inte skall vara upptagen i röstlängden på den grunden att
föräldern inte är same. Lag (2006:803).” (SFS 1992:1433)

Sellin (2006) skriver att samer är ett folk som är utspritt över fyra länder, vilka är
Norge, Finland, Ryssland och Sverige. Den geografiska utbredningen över fyra
nationer av sameland kallas för Sápmi (Samer u.å.b). Den första rennäringslagen
infördes år 1886 och dagens rennäringslag infördes år 1971 (Prop 1992/93:32). I
och med att 1886 års renbeteslag stipulerade att renskötselrätten får utövas av same
som är medlem i en sameby medförde detta en uppdelning av det samiska folket i
renskötande samer och icke renskötande samer (Prop 1992/93:32). Av de samer
som lever i dag bedriver cirka tio procent renskötsel (Allard, 2011).
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2.11.1

Sameby

I Sverige finns det ca 1000 renskötselföretag verksamma inom 51 samebyar
(Sametinget, 2018). En sameby är både en ekonomisk förening och ett geografiskt
område, se karta i bilaga B (Sametinget, 2018). En sameby ska enligt 9 § RNL (SFS
1971:437) “för medlemmarnas gemensamma bästa ombesörja renskötseln inom
byns betesområde”. Av de totalt 51 samebyarna är 33 fjällsamebyar, 10
skogssamebyar och 8 koncessionssamebyar (Sametinget, 2018). Same som är
medlem i koncessionssameby får efter beslut från länsstyrelsen bedriva renskötsel
nedanför lappmarksgränsen (jmf. avsnitt 2.8.2 om lappmarksgräns och odlingsgräns)
(SFS 1971:437). Det är samebyn som är sakägare vid konflikter och det är samebyn
som företräder rennäringsintresset vid samråd med myndigheter och vid kommunal
planering (Prop 1992/93:32).
2.12 Brister i lagstiftningen

Nedan följer en icke uttömmande redogörelse av beskrivna brister i lagstiftning och
hanteringen av gällande rätt som berör renskötselrätten.
2.12.1

Ersättning

För åtgärder som inte medför avsevärd olägenhet krävs enligt Bengtsson (2004)
inget tillstånd, vilket medför att legalitetsprincipen vid expropriation uteblir.
Sameby har dock i dessa fall rätt till ersättning för skada, men enligt förarbetena till
RNL så ansågs att det inte behövdes föras in någon regel om strikt ansvar
(Bengtsson, 2004).
”Det är onekligen en ganska originell lagstiftningsteknik att man i modern
lagtext underlåter att reglera en så pass viktig fråga som skadestånd vid
intrång i en nyttjanderätt, särskilt med tanke på att inte avtal föreligger
mellan parterna där ansvaret kan regleras. Förhållandet illustrerar
renskötselrättens särställning ur lagstiftarens synvinkel.” (Bengtsson, 2004,
s. 60)

Eftersom det saknas straffbestämmelser som är knutna till 30 § RNL är det upp till
berörd sameby att vid varje tillfälle hänskjuta frågan till domstol för prövning (Prop
1992/93:32). “Rättspraxis är, som utredningen konstaterat, mycket sparsam” (Prop
1992/93:32 s. 98). Larsson och Wikland (2013) fyller i med att ett återkommande
problem är att värdera vilken skada en sameby lider när ersättning enligt lag måste
prövas i samband med ett intrång. “Det har visat sig att samerna i praktiken har små
möjligheter att få sina anspråk på mark prövade av domstol eftersom de inte har
ekonomiska möjligheter att betala rättegångskostnaderna” (SOU 1999:25 s.17).
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I Skogsvårdslagen finns en bestämmelse om att visa hänsyn för rennäringen inom
vinterbetesmarkerna men i RNL saknas det helt bestämmelser för skydd mot
åtgärder som medför hinder att utöva renskötselrätten inom vinterbetesmarkerna
(Hagsgård, 2013). Ersättningsbestämmelser har i dessa fall helt lämnats till
rättstillämpningen (Bengtsson, 2004). Brännström (2017) menar att det av
förarbetena till RNL framgår att, på grund av komplexiteten i att precisera vilket
skydd rennäringen fordrar i förhållande till övriga rättigheter, har det utelämnats en
formulering om ersättning. Enligt Bengtsson (2004) går det “kanske anta att
skadestånd kan utgå för vissa åtgärder som klart brister i hänsyn till renskötseln, men
annars är rättsläget helt ovisst” (s. 61).
2.12.2

Egendomsskydd

Melin och Wikland (2013) skriver att i och med viktiga uttalanden i två stora
rättsfall om samers rättigheter, Skattefjällsmålet och Nordmalingsmålet, så har deras
rättigheter till mark stärkts. Larsson och Wikland (2013) menar dock att samer, på
grund av otydligheter i lagen, har svårt att hävda sin rätt gentemot exploatörer och
att få ersättning vid en exploatering. Larsson och Wikland (2013) lyfter att
problematiken med den samiska markrätten kan delas in i två delar.
Den ena delen berör det grundlagsstiftade egendomsskyddet som tillkommer
samerna genom att de fundamentala beståndsdelarna i den samiska markrätten
likställs med fast egendom. Den andra delen handlar om att den samiska markrätten
ofta får en svagare ställning i relation till andra egendomsrätter, på grund av
oklarheter i den rättsliga ställningen. Ofta uppstår rättsliga konflikter om
motstående rättigheter, rådighetsinskränkningar, geografiska områdens utbredning
och värden (Larsson & Wikland, 2013).
Eftersom det har blivit fastställt i Europadomstolen att renskötselrätten är en
egendomsrätt ska bristerna på egendomsskydd i rennäringslagen, enligt Larsson och
Wikland (2013), ses som att Sverige lagligen tillåter inskränkningar i samernas
egendom, snarare än att egendomsskyddet inte gäller renskötselrätten. Larsson och
Wikland (2013) poängterar vikten av utvecklingen av det svenska rättssystemet
bland annat på grund av problematiken med proportionalitetsprincipen vid
expropriation och tillståndsprövning.
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2.13 Tidigare forskning

Brännström (2017) har i sin avhandling Skogsbruk och renskötsel på samma mark – En
rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten undersökt rättsförhållandet
mellan äganderätt och renskötselrätt. I avhandlingen har hon jämfört
skogsvårdslagen (SVL) och rennäringslagen. Brännström visar på att Sveriges lagtext
i många fall innehåller brister för situationer där det uppstår konkurrerande
rättigheter till mark. Vidare menar Brännström att lagstiftarna endast har anpassat
lagen för att sådana vanligt förekommande situationer med dubbla anspråk på
marken ska fungera, vilka regleras genom kontrakt. Lagstiftarna har alltså inte tagit
hänsyn till renskötselrättens särdrag vid utformning av lagen. Upplåtelse av
nyttjanderätt ska i lagens mening ske i relation till äganderätten, men detta
rättsförhållande inkluderar enligt Brännström inte renskötselrätten. Brännström
konstaterar att den samiska bruksrätten saknar inflytande, beslutanderätt och får tåla
större skador än vad lagen tolererar för andra förekommande rättigheter i fast
egendom.
Torp (2013) skriver i artikeln The legal basis of Sami reindeer herding rights in Sweden
om samernas rätt att bedriva rennäring och hur detta har reglerats i lagen. Artikeln
tar bland annat upp begreppet urminnes hävd och vad detta innebär för samernas
rätt att bedriva rennäring samt vilken rättslig ställning samerna har till marken där
urminnes hävd gäller.
Allard (2011) skriver i den komparerande studien the nordic countries’ law on sámi
territorial rights om hur samers rätt till mark har förändrats över tid och om
skillnader mellan de nordiska ländernas regelverk. Allard lyfter att Sverige saknar
doktrin vilket gör tolkningen av sedvanerätt och urminnes hävd väldigt oklar.
Kalbro och Lind (2007) är författarna bakom artikeln Compulsory Purchase: Resonable
and fair compensation. Artikeln handlar om problematiken med att bestämma
ersättning mellan köpare och säljare vid situationer där en transaktion inte är
frivillig. Vid dessa situationer är premissen att ersättningen ska grundas på det pris
som kunde ha förväntats om det hade varit en frivillig transaktion. Kalbro och Lind
menar att de saknas tillräckligt med insamlat data gällande prisnivåer vid frivilliga
överenskommelser och att detta ofta leder till att det inte är helt okomplicerat att
komma fram till en ersättning som är resonabel och rättvis.
Compensation rights for reduction in property values due to planning decisions in Sweden är
en artikel skriven av Kalbro (2007). I denna artikel redovisar Kalbro de
ersättningsregler som gäller i Sverige gällande markanvändning och hur
markanvändningen kan påverkas av bestämmelser som leder till att värdet minskar
eller till att möjligheten för att bruka marken inskränks.
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2.13.1

Tidigare examensarbeten

Sellin (2006) undersöker i sin magisteruppsats Lappland, ”lapparnas” land om samerna
kan ha förvärvat äganderätt till mark. Hon studerar den samiska markrätten ur ett
historiskt- och ur ett folkrättsligt perspektiv. Sammanfattningsvis skriver Sellin;
” Trots att praxis har slagit fast att renskötselrätten är en civilrättslig stark
bruksrätt grundad på urminneshävd som omfattas av grundlagens
egendomsskydd återspeglar varken grundlagen, rennäringslagen eller
annan lagstiftning detta särskilt väl” (s.61).

Sandströms (2017) examensarbete Rennäringslagens förenlighet med grundlag handlar
om relationen mellan rennäringslagen och annan lagstiftning. I sammanfattningen
konstaterar Sandström;
”Den försämring av samernas jakt och fiskerätt som skett under den senare
tiden, som kan likställas som expropriation utan ersättning, är därför inte
förenlig med egendomsskyddet” (s. 29).

Berglund och Karlsson (2015) studerar i sitt examensarbete Den juridiska
odlingsgränsen och dess inverkan på förvärv av statlig mark om hur odlingsgränsen
påverkar samhällsplaneringen och markförvärv ovanför denna gräns. I arbetet
studeras odlingsgränsens uppkomst, samhällsomvandlingen i Kiruna och
Malmberget, differensen mellan förvärv av statlig mark ovanför och nedanför
odlingsgränsen samt hur markförvärvsprocessen ovanför odlingsgränsen kan
förbättras. Berglund och Karlsson konstaterar bland annat att
“Hänsyn till riksintressen tas både ovan och under odlingsgränsen, men
intrånget i rennäringen prövas ytterligare vid förvärv av mark ovanför
odlingsgränsen” (s. 48).
2.14 Ny kunskap

Kapitel 2.13 visar att det på senare år kommit flertalet studier om renskötselrättens
innebörd, juridiska ställning och uppkomst. Det har studerats hur Sverige hanterar
frågan om de samiska rättigheterna, det har konstaterats att renskötselrätten
omfattas av egendomsskyddet och det finns forskning om relationen mellan
skogsnäringen och rennäringen. Det finns även forskning om hur ersättning vid
intrång ska bestämmas, samt problematiken med detta. Däremot har det inte
återfunnits forskning om hur den samiska renskötselrätten i dagsläget kommer till
uttryck vid markåtkomst inom en lantmäteriförrättning.
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3 Metod och material
Detta kapitel beskriver och redovisar de metoder som använts för att besvara
studiens frågeställning. Det har använts både en kvantitativ och en kvalitativ metod
för att besvara båda frågeställningarna. Den kvantitativa metoden utgörs av en
studie/analys av förrättningsakter och den kvalitativa metoden utgörs av intervjuer.
En blandning av metoder ger enligt vissa forskare ett bredare och mer triangulerat
resultat (Berg & Munthe-Kaas, 2013).
3.1

Studie av lantmäteriförrättningar

Den kvantitativa metoden i denna studie har inneburit att studera avslutade
förrättningsakter. En kvantitativ studie innebär insamling av data som går att mäta,
beräkna och statistiskt analysera (Murray & Hughes, 2008). Den kvantitativa studien
har resulterat i en analys om huruvida renskötselrätten har varit en del i avvägningen
mellan allmänna och enskilda intressen, om sameby varit upptagen som sakägare
inom förrättningen och om det betalats någon ersättning för intrång i renskötselrätt.
3.1.1

Urval

För att få svar på båda frågeställningarna i kapitel 1 planerades att ett urval av 44
avslutade förrättningar inom de samiska året-runt-markerna skulle komma att ingå i
en kvantitativ studie. De förrättningsakter som har varit föremål för urvalet har varit
oberoende av om de handlagts av det statliga (SLM) eller det kommunala
lantmäteriet (KLM). Antalet 44 valdes för att rennäringens året-runt-marker, enligt
det kartmaterial som erhållits via Sametinget, delas av 44 olika Samebyar. Tabell
över de 44 samebyarna återfinns i bilaga C. För att uppnå målet med att åskådliggöra
hur renskötselrätten i dagsläget beaktats vid markåtkomst och ersättning har de
förrättningar som ingått i studien varit avslutade inom de senaste fem åren, det vill
säga inom åren 2014 – 2019. De förrättningsåtgärder som varit föremål för studien
var ledningsåtgärder, anläggningsåtgärder, förrättning för ändamålet järnväg/väg
eller annan åtgärd som påverkat renskötselrätten. Annan åtgärd kan exempelvis vara
avstyckning för ny bebyggelse. Samtliga åtgärder valdes för att de kan resultera i att
mark tas i anspråk för ändrad markanvändning. Eftersom lokalisering av alla
förrättningar inom året-runt-markerna skulle innebära ett alltför stort arbete har
urvalet av förrättningarna skett med hjälp av dataprogrammet GeoVy och ett
bekvämlighetsurval (convenience sampling), vilket betyder att välja det material
som finns tillgängligt (Haegele & Hodge, 2015).
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3.1.2

Material

I GeoVy går det enkelt att i en kartbild klicka på alla registerenheter i Sverige. Vid
ett klick på en registerenhet går det att komma vidare till Lantmäteriets e-tjänst FR
Webb där alla åtgärder för den valda registerenheten, och vilka har registrerats i
fastighetsregistret, blir synliga. Tillgång till GeoVy och FR Webb har erhållits via
Lantmäteriet.
3.1.3

Genomförande

Med hjälp av kartmaterial över året-runt-markerna (se bilaga D), vilket erhölls via
Sametinget, lokaliserades gräns för året-runt-markerna i GeoVy. Urvalet av
registerenheter skedde sedan genom att från ovan nämnda gräns klicka på varje
registerenhet med början längst österut inom varje sameby (med året-runt-marker)
och sedan systematiskt från denna gräns gå från norr till söder i västlig riktning tills
dess att en registerenhet med en avslutad relevant förrättning inom åren 2014–2019
påträffades. Efter att ha sökt i alla samebyar med året-runt-marker var det nio
samebyar där det inte kunde återfinnas någon avslutad förrättning inom åren 2014–
2019 som är relevant för den här studien, se bilaga C. För att uppnå 44 akter
inkluderades därför alla akter som avslutats inom åren 2014–2019 på de
registerenheter som blev utvalda i den första sökningen. Då återfanns ytterligare åtta
akter. För att återfinna en sista akt valdes det att sökas inom Handölsdalens sameby
efter ytterligare en akt. Detta på grund av att det vid den första sökningen
påträffades en akt på den allra första registerenheten som det klickades på, och
därför antogs chansen att hitta en till relevant akt inom denna sameby som god.
3.2

Intervjuer

Den kvalitativa metoden i denna studie har utgjorts av intervjuer. Enligt Berg och
Munthe-Kaas (2013) används kvalitativ forskning ”för att undersöka och beskriva
sociala processer, upplevelser och erfarenheter – som de uppfattas och uttrycks av
individer” [egen översättning från norska] (s.132).
3.2.1

Intervjuer med förrättningslantmätare

För att få en mer subjektiv bild av frågorna planerades intervjuer med
förrättningslantmätare anställda vid lantmäterikontor inom den svenska delen av
Sápmi att utgöra en kvalitativ studie. Intervjusvaren ska ge en djupare bild av
studiens frågeställning och ge svar på hur förrättningslantmätare agerar och
resonerar i en förrättning som berör rennäringens året-runt-marker, vilka rutiner de
följer (eller inte följer) och varför utfallet är som det är. Fördelar med intervjuer är
just att de kan ge en djupare bild av en komplex fråga och att det går att ställa
följdfrågor för att höja validiteten i svaren (Sallnäs, u.å.).
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3.2.1.1

Urval

Intervjuerna planerades att genomföras med förrättningslantmätare anställda vid
kontor inom den svenska delen av Sápmi på grund av att det bedömdes som
sannolikt att de flesta lantmäteriförrättningar inom rennäringens utbredningsområde
handläggs av dessa kontor. Lantmäterikontoren inom Sápmi lokaliserades med hjälp
av Sametingets karta över Sápmis utbredningsområde i korrelation med
lantmäteriets uppgifter om myndighetens statlig och kommunala kontor. Det
lokaliserades 16 kontor inom Sápmis utbredningsområde, se bilaga E. Antalet
intervjuer planerades till sju stycken eller tills dess att svarsmättnad uppstod.
Svarsmättnad beskrivs uppstå när ytterligare information tillför lite eller ingen ny
information (Hagaman &Wutich, 2016). Urvalet av kontor har skett genom
obundet slumpmässigt urval (simple random sampling) genom att namnlappar på
alla lokaliserade kontor inom Sápmi placerades i en burk och sedan lottades sju
kontor.
Förfrågningarna skickades via mejl 2019-04-05 och en påminnelse skickades via mejl
2019-04-15. Responsen på flertalet intervjuförfrågningar var negativ, varför
ytterligare kontor lottades. Responsen var fortsatt negativa och slutligen hade alla 16
kontor blivit lottade och tillfrågade om att deltaga i en intervju. Efter att alla 16
kontor tillfrågats bokades slutligen fem intervjuer. För att öka förutsättningarna till
att uppnå svarsmättnad valdes ytterligare två förrättningslantmätare genom ett så
kallat kvoturval (quota sampling). Ett kvoturval innebär att intervjuobjekt, med
särskilda egenskaper som motsvarar populationens, väljs av intervjuaren (Research
Methodology, 2019). De egenskaper som motiverar kvoturvalet är att de båda
förrättningslantmätarna handlagt förrättningar inom rennäringens året-runt-marker.
Den ene valdes utifrån en utredning som kommit författarna tillhanda och den andre
valdes utifrån författarnas personliga kännedom om respondentens egenskap.
3.2.1.2

Material

Intervjuerna genomfördes via telefon, vilket enligt Statistiska centralbyrån (u.å.) är
en tidseffektiv metod, och utifrån tio förbestämda frågor, se avsnitt 4.2.
Ljudupptagning skedde med hjälp av verktyget ljudinspelare på en mobiltelefon.
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3.2.1.3

Genomförande

Intervjuerna inleddes med en presentation av författarna och en kortare
introduktion om examensarbetets syfte och intervjuns upplägg. Respondenten fick
information om att ljudupptagning kom att ske och därefter erbjöds de
responderande anonymitet. Uppgifter om respondentens befattning, arbetsort och
erfarenhet antecknades var efter intervjun startade. Intervjuerna som genomfördes
var semistrukturerade då de bestod av tio förutbestämda frågor med öppna svar. Tre
av frågorna skulle besvaras med dels ett personligt svar, dels ett svar om vad
respondenten tror att det generella svaret för förrättningslantmätare skulle vara.
Under intervjun antecknades svaren vilka transkriberades direkt efter avslutad
intervju. Ljudupptagning skedde under hela intervjun.
3.2.2

Intervju med Länsstyrelsen

Av Länsstyrelsens hemsida (u.å.) framgår det att “Länsstyrelsen ska främja
rennäringens utveckling,....och bevaka rennäringens intresse i samhälls- och
miljöplaneringen” och därför ansågs deras bild av hur renskötselrätten beaktas i en
lantmäteriförrättning tillföra ytterligare ett perspektiv i resultatet.
3.2.2.1

Urval

Sápmis utbredningsområde berörs av fem länsstyrelser vilka är Länsstyrelsen för
Dalarnas län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län och Västernorrlands
län. Samtliga kontaktades för intervjuförfrågan. Kontakten togs med telefon via
varje Länsstyrelses växel som kopplade ärendet vidare till medarbetare som de antog
att hade rätt kompetens för denna intervju. De som ej gick att nå direkt via telefon
kontaktades via mejl med en förfrågan om intervju. I mejlet bifogades de frågor som
intervjun kom att bestå av för att snabbt ge den tillfrågade en uppfattning om vårt
arbete och om denne då ansåg sig vara rätt person för uppdraget.
Länsstyrelsen i fyra län ansåg att de inte kunde bistå med rätt kompetens för att
deltaga i vår intervju. En av dessa fyra Länsstyrelser har dock lämnat kommentarer
på frågorna via mejl, se bilaga F. En intervju bokades in med en jurist från
Länsstyrelsen.
3.2.2.2

Material

Intervjun genomfördes via telefon utifrån fem förutbestämda frågor, se avsnitt 4.3.
Ljudupptagning skedde med hjälp av verktyget ljudinspelare i en mobiltelefon.
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3.2.2.3

Genomförande

Intervjun inleddes med en presentation av författarna och respondenten. Det
återgavs en kortare beskrivning om examensarbetets syfte. Respondenten blev
informerad om att intervjun spelades in var efter intervjun startade. Intervjun som
genomfördes var semistrukturerade då den bestod av fem förutbestämda frågor med
öppna svar. Svaren transkriberades direkt efter avslutad intervju och återsändes till
respondenten för översyn och godkännande. Det transkriberade materialet har
korrigerats utifrån kommentarer från respondenten. Respondenten tillfrågades om
önskan om anonymitet i efterhand då detta glömdes bort vid intervjuns inledande.
3.3

Bearbetning av insamlat data

För att sammanställa ett resultat har data från studien av förrättningsakter och
intervjuerna bearbetats.
3.3.1

Studier av lantmäteriförrättningar

De återfunna förrättningsakterna analyserades utifrån en analysmall som skapats av
författarna. Analysen består av vilken åtgärd förrättningen avser, om sameby blivit
upptagen som sakägare, om renskötselrätten beaktats, om ersättning betalats och i så
fall enligt vilka ersättningsprinciper och vem som genomfört värderingen, samt
annat, se analysmall i bilaga G. Analysen genomfördes först manuellt genom att
varje förrättningsakt studerades och analysmallen fylldes i för hand. Därefter skrevs
genomförd analys in i digitala dokument. Värdena av de genomförda analyserna
fördes in i ett Excel dokument, se bilaga H, vilket ligger till grund för ett
sammanställt statistiskt underlag. Resultatet av analysen redovisas i avsnitt 4.1. som
numeriska värden och som cirkeldiagram med procentuella värden.
3.3.2

Intervjuer

Direkt efter genomförd intervju transkriberades svaren och återsändes via mejl till
respondenten för godkännande. Samtliga respondenters svar redovisas under
respektive fråga i avsnitt 4.2 och 4.3.
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3.4

Brister

Nedan följer uppmärksammade brister med valda metoder.
3.4.1

Studie av förrättningsakter

På grund av urvalsmetoden för den kvantitativa studien finns det en risk för att
urvalsgruppen av förrättningar som återfunnits inte är representativ för
populationen. Det bedöms även finnas en risk för att metodens tillvägagångssätt, vad
gäller att klicka i GeoVy från norr till söder i riktning från öster till väster, inte har
efterföljts helt korrekt. Den sistnämnda risken bedöms dock ej ha en inverkan på
resultatet eftersom kriteriet om att återfinna 44 akter inom rennäringens året-runtmarker uppfyllts, och renskötselrätt har samma juridiska innebörd inom hela
rennäringens året-runt-marker. En annan brist är eventuellt att det kartmaterial med
året-runt-marker inte är helt tillförlitligt eftersom gränsen för året-runt-markerna
inte är helt till fullo definierad i enlighet med lag.
3.4.2

Intervjuer

Sallnäs (u.å.) skriver att en risk med en intervju är att den inte blir helt objektiv på
grund av att respondenten kan påverkas av intervjuaren. Detta och personens egna
preferenser, referenser och influenser om ämnet bedöms utgöra en mindre, om än
inte obetydlig risk. Risken bedöms vara mindre med motiveringen att
respondenterna medverkat i intervjun i sin yrkesroll och inte som privatpersoner.
3.4.2.1

Intervjuer med förrättningslantmätare

Eftersom det bedöms som att svarsmättnad har uppstått bör respondenternas
kunskaper och erfarenheter avspegla populationens. Det bör dock här påpekas att
populationen, det vill säga förrättningslantmätare som yrkesgrupp, i det här fallet är
grafiskt avgränsad till svenska Sápmis utbredningsområde. Den geografiska
avgränsningen bör hållas i åtanke vid en genomgång av detta arbete eftersom denna
avgränsning kanske gör att resultatet inte avspeglar populationen
förrättningslantmätare inom hela Sverige.
3.4.2.2

Intervju med Länsstyrelsen

Eftersom endast en intervju genomförts går det inte att tala om svarsmättnad och en
brist är således att de svar som framkom i intervjun kanske inte är representativa för
Länsstyrelsens samlade uppfattning om frågorna.
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3.5

Etiska aspekter

De intervjuer som har legat till grund för resultatet har genomförts med vuxna
människor i sin yrkesroll. Respondenterna har erbjudits anonymitet, blivit
informerade om ljudupptagning och godkänt den transkriberade intervjun. Studien
behandlar inte frågor om rättvishet.
3.6

Hållbarhet

Genom att studera hur renskötselrättens egendomsskydd beaktas idag så förväntas
detta arbete att bidra till FN:s 16:e mål för hållbar utveckling; fredliga och
inkluderande samhällen.
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4 Resultat
I detta kapitel framgår resultatet av genomförd studie.
4.1

Studie av lantmäteriförrättningar

Nedan följer en sammanställning av studien av förrättningsakter. För att svara på
studiens båda frågeställningar ”Hur beaktas renskötselrätt i en lantmäteriförrättning
vid markåtkomst inom rennäringens året-runt-marker?” och ”Hur sker
värdebedömningen i en lantmäteriförrättning när ersättning betalas för intrång i
renskötselrätten?” analyserades förrättningsakterna utifrån följande punkter:
•
•
•
•
•
•
•
4.1.1

vilken åtgärd förrättningen avser,
huruvida sameby var upptagen som sakägare,
om det redovisats att renskötselrätten beaktats,
om ersättning betalats,
enligt vilken ersättningsprincip har ersättning betalats,
vem som gjort värderingen,
annat,
Åtgärd

De åtgärder som ingick i urvalet av förrättningsakter var anläggningsåtgärd,
ledningsåtgärd, förrättning för ändamålet järnväg/väg eller annan åtgärd som haft
inverkan på renskötselrätten. Av de 44 förrättningsakterna avsåg 21 akter
anläggningsåtgärd (se figur 1) varav fem var en omprövning av en befintlig
anläggning. 23 förrättningsakter avsåg en ledningsåtgärd (se figur1) varav sex var en
omprövning av en befintlig ledning. Någon förrättning för ändamålet järnväg/väg
eller annan åtgärd som haft inverkan på renskötselrätten återfanns ej.

Figur 1. Procentuell redovisning av de åtgärder som återfunnits vid studien av förrättningar.
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.
4.1.2

Sakägare

I två av de 44 analyserade förrättningsakterna upptogs sameby som berörd sakägare,
i 41 av de 44 analyserade förrättningsakter var sameby ej upptagen som sakägare, se
figur 2.
I en förrättningsakt hade sakägarförteckningen gallrats från handlingarna, så det har
ej återfunnits huruvida sameby var upptagna som sakägare eller inte i den
förrättningsakten. Däremot framgår det av nyss nämnda förrättningsakt att en
sameby deltog vid ett sammanträde. I en annan förrättningsakt var sameby inte
sakägare, men det framgår av dagboksbladet att sameby delgivits information om
förrättningen.
Dessa två sistnämnda förrättningsakterna utgör tillsammans den rosa tårtbiten i figur
2 “Delgivits information inom förrättningen utan att vara upptagen som sakägare”.

Figur 2. Procentuell redovisning av i hur många analyserade förrättningsakter som sameby redovisats
som sakägare.
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4.1.3

Renskötselrätt

I en av de 44 analyserade förrättningsakterna har renskötselrättens påverkan
redovisats inom förrättningen, se figur 3. Detta efter att förrättningen överklagats
till mark- och miljödomstolen på grund av att det i förrättningen inte hade
redovisats hur rennäringen påverkas. Förrättningen fick efter överklagandet göras
om och sameby upptogs då som sakägare och påverkan på rennäringen redovisades. I
29 av de 44 analyserade förrättningsakterna redovisades inget om renskötselrättens
påverkan, se figur 3. I 14 förrättningsakter återfinns information om
renskötselrätten på annat vis. Dessa 14 akter utgör tillsammans i cirkeldiagrammet
delen annat, se figur 3.
I åtta av de 14 analyserade förrättningsakterna i delen annat hade förrättningen
föregåtts av koncession, i två förrättningar har fastighetsbildning skett i enlighet med
plan, se figur 4 (nästa sida). Sameby eller rennäringen omnämns på ett eller annat vis
i de koncessionsbeslut som ingår i förrättningsakterna. I fyra akter framgår att
sameby/rennäringen omnämnts, delgivits eller kontaktats innan eller under
förrättningen men det framgår inte om- eller i vilken omfattning rennäringen
beaktats. Dessa fyra förrättningar utgör posten annat i figur 4 (nästa sida).
Av de fyra sistnämnda förrättningarna som utgör posten annat i figur 4 på nästa sida
redovisas att sameby närvarat vid sammanträde, att sameby beretts tillfälle att yttra
sig inför en servitutsupplåtelse för en ledning, att fråga av om rennäringens
möjlighet till andelstal i en gemensamhetsanläggning uppkommit vid ett
sammanträde, att sameby enligt dagboksbladet delgivits handlingar samt att
samrådsunderlag inför ett tillstånd enligt miljöbalken skickats till två samebyar och
länsstyrelsens rennäringsenhet.

Figur 3. Procentuell redovisning av i hur många av de analyserade förrättningsakterna som det
redovisats om renskötselrätten beaktats.
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Figur 4. Procentuell redovisning av posten "annat" i figur 3.

4.1.4

Ersättning och värdering

I en av de 44 analyserade förrättningsakterna har intrångsersättning betalats för
intrång i renskötselrätten, se figur 5. Denna förrättning är samma som ovan nämnt
(jfr. avsnitt 4.1.3), överklagades till mark- och miljödomstolen på grund av att det
inte hade redovisats hur rennäringen påverkas. Efter överklagan fick förrättningen
göras om och ersättning betalades. Värderingen genomfördes av
förrättningslantmätaren enligt ersättningsprinciperna i 4 kap. ExL.

Figur 5. Procentuell redovisning av i hur många av de analyserade förräntningstakterna som
ersättning betalats.
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4.2

Intervjuer med förrättningslantmätare

Alla respondenter är beslutande förrättningslantmätare anställda vid SLM med en
erfarenhet på mellan 3 – 20 år. De ärenden de främst handlägger varierar mellan
respondenterna, men det bör här nämnas att endast en respondent handlägger
ledningsförrättningar.
Respondent A handlägger alla ärenden förutom stängning av järnvägsövergångar.
Respondent B handlägger främst vägförrättningar och ledningsförrättningar.
Respondent C handlägger alla ärenden förutom anläggningsförrättningar och
ledningsförrättningar.
Respondent D handlägger alla ärenden utom ledningsförrättningar.
Respondent E handlägger alla ärenden utom ledningsförrättningar.
Respondent F handlägger alla ärenden utom ledningsförrättningar.
Respondent G handlägger alla ärenden utom ledningsförrättningar och klyvningar.

4.2.1

Sammanfattning av intervjuer med förrättningslantmätare

Nedan följer en sammanfattning av svaren som framkom vid intervjuer med sju olika
förrättningslantmätare. En sammanställning av samtliga intervjuer återfinns i sin
helhet i bilaga I
På fråga ett ”Hur ser din egen kunskap om renskötselrätten ut och hur har du erhållit
din kunskap?” svarar de flesta respondenter att kunskapen om renskötselrätten är låg
eller bristfällig. En svarar att hens kunskap är relativt hög sett till hur det ser ut i
övrigt. På fråga två ”Utreder du alltid om, och vilken sameby som är sakägare?”
svarar tre rakt av nej på frågan, en svarar att hen på senare tid börjat uppmärksamma
det efter att hen har fått kännedom om att den ska beaktas. Resterande tre
respondenter menar att de alltid utreder sakägarkretsen, och skulle det finnas tecken
som tyder på att det är ett renskötselområde så skulle det utreda vidare om sameby
ska vara sakägare. Sammantaget svarar respondenterna att de tror att det generellt
sett inte utreds i någon vidare omfattning vilken sameby som är sakägare, men att
det kan variera beroende på vilken typ av förrättning åtgärden avser.
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Samtliga respondenter svarar på fråga tre ”Finns det arbetsstöd för hur
renskötselrätten ska värderas? ”att de inte känner till något arbetsstöd. Några
nämner att det finns ett PM med instruktioner om att det ska föras en notering om
marken tillhörde staten före utgången av juni 1992. På fråga fyra ”Hur bedöms det
om det är ett intrång i rennäringen eller inte, och på vilka grunder?” var det ingen
som visste ett svar men flera förde resonemang om hur de tänker i frågan. På fråga
fem ”Enligt vilka ersättningsprinciper bedöms intrångsersättning?” svarar en
respondent att det är expropriationslagens regler som gäller. En annan respondent
svarar att ledningsrätt är ett expropriationsfall och att vid en åtgärd enligt
anläggningslagen så ska även vinsten fördelas till sameby. Respondent F resonerar
om huruvida ersättning över huvud taget kan bestämmas inom ramen av en
förrättning. Övriga respondenter svarar att de inte vet.
På fråga sex ”Vad är det eventuellt som ersätts? Exempelvis minskad betesareal eller
försvårat bete p.g.a. störningar” kan ingen respondent återge ett tydligt svar, men
flera för återigen ett resonemang om hur de tänker utifrån deras kunskap om andra
rättigheter i fast egendom. Enligt fråga sju ”Finns det underlag för att beräkna en
störnings inverkan?” framgår det av en respondent att det inte gör det och övriga
respondenter svarar att de inte känner till något sådant underlag. På fråga åtta ”Tar
du hjälp av sakkunnig i dessa frågor?” varierar svaren. Tre svarar att de skulle ta hjälp
av sakkunnig om de hamna i den situationen, en svarar att det beror på situationen,
två svarar att denna fråga ännu inte varit aktuell för hen, en svarar vet ej.
Ingen av de intervjuade förrättningslantmätarna har enligt fråga nio ”Har du beslutat
ersättning för intrång i rennäringens året-runt-marker någon gång?” beslutat
ersättning för intrång i rennäringens året-runt-marker. På fråga tio ”Vad skulle du
önska att det togs fram för material och/eller utbildning på området?” svarar flera
att det vore bra med utbildning, information och rutiner om hur renskötselrätten
ska hanteras i en lantmäteriförrättning. Tre respondenter svarar att det bör föras in
information om hur renskötselrätten ska hanteras i de handböcker som finns.
Respondent F resonerar om huruvida renskötselrätt är något som kan behandlas
inom ramen av en förrättning eller om den är något som bör behandlas i särskild
ordning, genom något annat myndighetsförfarande.
Sammanfattningsvis så visar resultatet av intervjuerna att renskötselrätten inte
beaktas enhetligt inom en lantmäteriförrättning och att värdebedömning av ett
intrång i renskötselrätten sällan sker inom ramen av en lantmäteriförrättning.
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4.3

Intervju med Länsstyrelsen

Nedan följer en sammanställning av den intervju som genomfördes med en
representant från Länsstyrelsen. Respondentens arbetar som jurist med frågor som
rör renskötselrätt och har tidigare arbetat som förrättningslantmätare. Vissa delar av
respondentens svar har utelämnats på grund av att resonemanget “gled iväg” för
långt från frågan. De delar som har utelämnats har till största del fångats upp i andra
delar av intervjun eller i andra delar av denna studie.
Respondenten svarar här i intervjun utifrån sin roll som jurist, men bär även med sig
erfarenhet/perspektiv från sin tid som förrättningslantmätare.

Fråga 1. Hur anser ni att kunskapen om renskötselrätten ser ut inom
lantmäterimyndigheten?
Syftet med denna fråga var att inventera om Länsstyrelsen har samma bild som
förrättningslantmätarna angående kunskapsnivån om renskötselrätten.
Svar: Generellt så finns det nog inte tillräckligt med kunskap, skulle jag säga. Men
det finns ju enorm möjlighet till kompetensutveckling inom lantmäteriet. Jag tror
att det har kommit mycket nu bara de senaste åren då internationell rätt har börjat
att avspegla sig mer och mer i den nationella rätten, när det gäller renskötselrätten.
Jag tänker att kompetensutvecklingen inom lantmäteriet kommer nog att bli större
och större nu med åren, tror jag. Det kanske också finns ett större intresse bland fler
förrättningslantmätare att faktiskt kunna mer om just det här.
När man sitter som förrättningslantmätare och ska fatta beslut, då ska man ju också
ange i förrättningsakten om marken där en fastighetsbildning sker omfattas av
exempelvis förre detta kronomark, eller om det är ett visst område som har varit
kronomark. Oftast när man fastighetsbildar så är det redan privat mark, det enda
man gör då är att kolla upp om det finns inlagt i det system där man kan kolla om
det är före detta kronomark. Både lantmäteriet och länsstyrelsen ska tillämpa
gällande lagar i myndighetsutövande, och jag arbetar ju som sagt var med
arrendeavtal ovan odlingsgränsen och mark får ju då inte upplåtas om det är till
avsevärd olägenhet för berörd sameby, vilket framgår av 32 § RNL. Vi samråder
alltid med berörd sameby som får yttra sig i varje enskilt ärende.
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Mark som sedan en lång tid tillbaka har varit eller är arrenderat kan bli, som jag har
nämnt tidigare, föremål för friköp. Då pratar man i förarbetena om att man har en
stark personlig anknytning till platsen och att detta kan utgöra ett skäl för friköp.
Om det då går hela vägen, så ska lantmäteriet inhämta länsstyrelsen yttrande för att
se hur statens fastighetsverk, som är fastighetsägare, och länsstyrelsen ställer sig till
friköpet och även då hur berörd sameby ser på det här. Alternativt kan beslut från
regeringen behövas om det överklagas. Jag har ett friköpsärende nu där
förrättningen precis vunnit laga kraft. Ärendet överklagades till regeringen och där
togs beslutet att friköpet skulle medges, trots att länsstyrelse och sameby hade
avstyrkt friköp.
Sammanfattningsvis, lantmäteriet ska ju utgå från fastighetsbildningslagen och andra
relevanta lagar som expropriationslagen, ledningsrättslagen, anläggningslagen etc.,
vid fastighetsbildning. Dessa lagar integreras inte så att rennäringslagen beaktas vid
lämplig fastighetsbildning enligt 3 kap. FBL. Frågan är därför hur rennäringslagens
bestämmelser kan integreras med fastighetsbildningslagens bestämmelser. I
fastighetsregistret ska det antecknas att renskötselrätten i fortsättningen gäller inom
de fastigheter som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten. Renskötselrätten ska
respekteras av utomstående som förvärvar en belastad fastighet även om den inte
längre ägs av staten. Det är särskilt viktigt gällande samebyarnas året-runt-marker.
Det är upp till en utomstående som förvärvar en belastad fastighet att se till att
renskötselrätten respekteras. Informationen ska upprätthållas vid eventuella framtida
fastighetsbildningsåtgärder inom lantmäteriet vilket även framgår av PM:et;
Redovisning av “före detta kronomark” i fastighetsregistrets allmänna del (se bilaga J).

Fråga 2. Anser ni att det i tillräcklig omfattning av
förrättningslantmätare utreds om och vilken sameby som är sakägare i
en lantmäteriförrättning?
Denna fråga bidrar med Länsstyrelsens perspektiv om hur renskötselrätten beaktas i en
lantmäteriförrättning.
Svar: Jag tycker att det är tydligt för mig vilka samebygränser som gäller i till
exempel Västerbotten. Om det gäller exempelvis ett friköp så framgår det tydligt av
länsstyrelsens begäran om yttrande från berörd sameby, om det kommer fram till
lantmäteriet, att det är exakt just den här samebyn som har yttrat sig. Men jag tror
inte att man i arbetet som förrättningslantmätare ställer sig frågan ”vilken sameby”
utan man vet nog att det är inom samebys året-runt-marker, men kanske inte vet
exakt vilken sameby det rör sig om. Men det är ju jättelätt att ta reda på det.
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Jag har aldrig själv upplevt att lantmäteriet har egen kontakt med samebyn. Det är
bara om det till exempel skulle bli överklagat, alltså ett förrättningsbeslut innan det
vunnit laga kraft… ja det är en bra fråga. Jag tycker ju inte att det i tillräcklig
omfattning utreds.
Rent generellt i det dagliga förrättningsarbetet, när man sitter och fattar beslut tror
jag absolut att det kan bli bättre –att man vet vilken sameby det handlar om. Jag vill
framhålla att det finns en stor möjlighet till kompetensutveckling inom lantmäteriet,
både som eget material och som externa föreläsningar.
Jag skulle säga så här; det ryms ju egentligen inte inom ramen för
fastighetsbildningslagen. Jag skulle säga att det kanske snarare är hur lagen ser ut. Jag
tycker ju att rennäringslagen borde ses över och att det borde ske ändringar och att
det även borde vara mer integrerat arbete mellan länsstyrelsen och lantmäteriet.
När man kollar i rennäringslagen om vad som är till olägenhet för renskötseln,
exempelvis vid intrång eller ändrad markanvändning när man fastighetsbildar. Då
tycker jag att det mer är en fråga för länsstyrelsen att bedöma, och att detta ska ske i
samråd med lantmäteriet. Alltså att man har mer samverkan däremellan när man
kollar på renskötselrätten. Att ett yttrande ska inhämtas från lantmäteriet.
Anledningen till att man kanske inte får ett så tydligt svar från en lantmätare tror jag
beror på att det inte ligger inom ramen för den prövningen. Alltså när man sitter
och ska jobba med fastighetsbildning så ska ju en lämplighetsprövning göras utifrån
fastighetsbildningslagen, och då blir det ganska logiskt att det inte prövas mer än vad
som görs, men det är i vart fall rimligt att ett yttrande bör ges av länsstyrelsen.
I dessa tider när det sker mer och mer fastighetsbildning ovan odlingsgränsen och i
fjällvärlden så tycker jag att det är en motivering till varför man ska inhämta ett
yttrande från länsstyrelsen. Jag vill här tillägga att det är bara sakägare som kan
överklaga ett förrättningsbeslut, vilket innebär att sameby inte har möjlighet att
överklaga så länge de inte anses vara sakägare. Därför är det av stor vikt att
lantmäteriet i ett tidigt skede i förrättningsarbetet håller samråd med Länsstyrelsen
vad gäller frågor om bland annat renskötselrätten.
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Fråga 3. Anser ni att antalet ersättningsbeslut fattade av
förrättningslantmätare motsvara antalet ersättningsgrundande intrång i
renskötselrätten?
Syftet med denna fråga var att få Länsstyrelsens perspektiv på om antalet uppmärksammade
intrång motsvarar det faktiska antalet intrång och till att ge Länsstyrelsen perspektiv om hur
renskötselrätten beaktas i en lantmäteriförrättning.
Svar: Det finns diskussioner om hur renskötselrätten ska värderas, om detta bör ske
i en särskild ordning. Att det krävs ett större intrång för renskötselrätten än ett
intrång i en vanlig persons rätt för att få ersättning, alltså att intrång för
renskötselrätten i dag ska vara mer långtgående. Det är något som man diskuterar
med bakgrund i internationell rätt då ett intrång i renskötselrätten inte bara handlar
om marken i sig utan även om det värde det har för samebyarna. Det finns ju andra
dimensioner, ett starkt kulturellt värde osv.
Lantmäteriet har ju det här regelverket att förhålla sig till och då ska ju ersättning
ske inom ramen för de här lagarna, och då är det ju dem man måste ändra på och
inte hur man faktiskt tillämpar dem i praktiken. Enligt min mening är det viktigt att
renbetet kan tryggas och att intrånget måste vägas mot den skada som sker. Det är
nog många samebyar som anser att det här inte är ett rättvist system (att det krävs
ett större intrång i renskötselrätten än vad det gör i en ”vanlig” rättighet för att
ersättning ska utgå) och att ersättningen bör vara högre. Det finns ett problem, vet
man inte hur man ska värdera och inte förstår intrångets omfattning, hur ska man då
kunna värdera om det är ett intrång?

Fråga 4. Anser ni från Länsstyrelsen att det i en förrättning, vad gäller
renskötselrätt, borde göras något annorlunda mot hur ni upplever att
det görs idag?
Denna fråga bidrar med Länsstyrelsen perspektiv om hur renskötselrätten beaktas i en
lantmäteriförrättning.
Svar: Det är en ju en ganska ledande fråga men jag är lite kluven faktiskt. Jag har ju
sagt att det kanske bör införas nya rutiner och att det ska ske en bättre samverkan
mellan länsstyrelsen och lantmäteriet. Vi kan ju liksom inte påverka hur lagarna ser
ut, vi har ju att förhålla oss till dem, men jag tror snarare att lagarna i sig kanske ska
förändras för att lantmäteriet ska kunna göra något annorlunda jämfört med vad de
gör idag. Alltså att det inte ligger inom ramen för deras förvaltningsuppdrag. Vi ska
ju tillämpa förvaltningslagen och det ska vara en säker och effektiv handläggning av
ärenden osv. Jag anser ändå att vi måste vara noga med att separera och förstå våra
olika roller.
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Som jag nämnde tidigare så är det många som sagt under lång tid att rennäringslagen
bör ses över och även relationen till andra lagar, förordningar och konventioner. Att
exempelvis expropriationslagen, ledningsrättslagen och anläggningslagen borde
hänvisa till en ”annan ordning” för ekonomisk kompensation, det tycker jag är en
intressant grej man kan diskutera. Hur denna ordningen ska se ut och hur vi ska
beräkna den ekonomiska kompensationen är det många som har funderat kring.
Om jag ska sammanfatta det hela så tänker jag att det måste ske lagändringar för att
det ska ske i en annan ordning eller för att saker ska kunna göras annorlunda. Jag
tänker att bara gå in och ändra rutiner hos lantmäteriet blir svårt om de inte har
något uppdrag. Jag tänker att det måste bli ett allmänt intresse också uppifrån för att
kunna ändra det här om det anses vara oklart. Vilket jag tror att många
förrättningslantmätare också tycker. Det kanske inte är så många
förrättningslantmätare som har kunskap om det här och det är inte alla som har
jobbat med förrättningar som berör till exempel året-runt-marker ovan
odlingsgränsen. Men om det skulle ske en kompetensutveckling, och inte bara för de
som efterfrågar det, utan mer inom lantmäteriet generellt, alltså att det tas upp på
en högre nivå, så skulle det ge större möjligheter till att påverka.

Fråga 5. Har ni på Länsstyrelsen synpunkter/önskemål på
kompetensutveckling inom Lantmäteriet vad gäller renskötselrätt?
Syftet med denna fråga var att fånga in om Länsstyrelsen ser ett behov i kompetensutveckling
vad gäller renskötselrätten, och i så fall förslag på hur detta kan ske.
Svar: Ja, alla borde få gå en utbildning gällande renskötselrätten. Möjligheten finns.
Framförallt inom kontoren i norr. Med att möjligheten finns menar jag att intresset
finns därför att här i norr är man bekant med rättigheten då många vuxit upp med
den. Jag upplever att intresset är större ”här uppe” men jag tycker ändå att
lantmätare i södra Sverige, eller hela Sverige, som jobbar med dem här frågorna
borde bli introducerade för rättigheten. Jag menar att hur ska man veta att man är
intresserad av något om man inte riktigt fått upp ögonen för det?
Det kanske kan vara någon som samordnar det här med någon form av workshop
eller liknande. Man kan göra något roligt av det. För det är ju även
förrättningslantmätare i södra Sverige som jobbar med mark som tillhör
samebyarnas året-runt-marker. Det är verkligen jättemånga som kan jobba med
förrättningar uppe i exempelvis Hemavan eller Kittelfjäll osv. Det är framförallt
dessa markområden som det borde bli en större förståelse kring och om att
renskötselrätt är en speciell rätt till fast egendom som grundar sig på urminnes hävd.
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Jag tänker att genom att introducera den så kan personer bli intresserade och det kan
väckas diskussioner och debatter om det här. Det gör att medarbetare på
lantmäteriet kan vara med och påverka även ledningen om hur man anser att det bör
hanteras. Jag tror att det är lite av en intressefråga och att lantmäteriet kanske borde
ordna en stor workshop där alla har möjligheter till kompetensutveckling och där
man själva exempelvis kan ställa sig frågan om det här med intrångsersättning är
något som skulle kunna ses över.

Extra tillägg från respondenten efter intervjun.
Det sker ju en viss samverkan mellan lantmäteriet och Länsstyrelsen när det gäller
fastighetsbildning. Lantmäteriet har möjligheten att skicka ärenden för samråd till
Länsstyrelsen när det gäller fastighetsbildningar. Jag har ett exempel på ett sådant
samråd där jag begärde in ett yttrande från Länsstyrelsen gällande mark som ligger
inom intresse för rennäring enligt 3 kap. 5 § miljöbalken (MB). Länsstyrelsen gjorde
i detta fall bedömningen att samråd kan komma att behöva ske om marken är
obebyggd. I detta fall var marken redan bebyggd. Länsstyrelsen skrev dock i deras
yttrande till lantmäteriet att samråd med sameby kan bli aktuellt vid ytterligare
åtgärder inom styckningslotten om åtgärden bedöms ha en stor påverkan på
rennäringen.
Samråd sker ju annars med berörd sameby när det gäller allt från uppförande av
vindkraftverk, utbyggnad av exempelvis Botniabanan (exempel på när olika allmänna
intressen står emot varandra) samt när det gäller rovdjursfrågor, markupplåtelser,
ledsystem för vandring/skoter/skidspår med mera. Som jag sa tidigare, när det
gäller försäljning av statlig mark så är det Länsstyrelsen som begär in ett yttrande
från berörd sameby.
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5 Diskussion
I detta kapitel diskuteras val av metod och utfallet i resultatet.
5.1

Diskussion av metod

Här följer en diskussion om för- och nackdelar med genomförda metoder. De
genomförda metoderna var en kvantitativ metod som innebar studier av
förrättningsakter och en kvalitativ metoden som innebar intervjuer med
förrättningslantmätare och en representant från Länsstyrelsen.
5.1.1

Studier av förrättningsakter

Då det fanns tillgång till GeoVy och FR Webb redan vid arbetets start så var detta en
effektiv metod på grund av att arbetet kunde starta direkt utan att hänsyn, vad gäller
frågan om tid, behövde tas gentemot någon annan. Eftersom det via GeoVy går att
komma till FR Webb där åtkomst till akterna sker direkt kunde ställtider med att
efterfråga- och erhålla akter undvikas. Detta gjorde att arbetet med genomförd
studie fick en bra och effektiv start. Kartmaterialet över rennäringens året-runtmarker, vilket erhölls från sametinget, gjorde det lättorienterat i GeoVy. Utan
sametingets behjälplighet med kartmaterial hade denna orientering i princip varit
omöjlig.
En nackdel med metoden var dock att formatet på de inskannade akterna i FR Webb
varierade, vilket gjorde att vissa akter endast gick att läsas i mycket liten storlek om
hela sidor skulle visas på datorns bildskärm. Ingen information gick förlorad med det
gjorde att arbetet med att läsa igenom alla akter blev besvärligare. En brist med vald
metod innebar att det eventuellt kan ha missats att klicka på någon registerenhet i
den ordningen som metoden innebar och att någon relevant akt därför kan ha
missats. En annan brist är att det kan ha missats lantmäteriförrättningar där det inte
skett någon expropriativ markåtkomst, men att markanvändningen ändå ändrats så
att renskötselrätten inte går att utöva så som innan förrättningen. Detta bedöms
dock inte påverka resultatet i den här studien, eftersom det ändå återfanns 44 akter
inom året-runt-markerna som uppfyllde kriterierna för metoden.
Analysmallen som framarbetades av författarna upplevs ha fungerat väl för att
besvara båda frågeställningarna. Det som uppmärksammades under påbörjat arbete
med analyserna, var att analysmallen saknade en fråga om åtgärden avsåg en
omprövning av en befintlig anläggning/ledning. Detta kommenterades istället i
rutan för “annat”, så informationen kunde därmed bearbetas och behandlas lika som
övrig data.
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5.1.2

Intervju med förrättningslantmätare

Eftersom tiden för denna uppsats är tio veckor har valet med att genomföra
intervjuerna via telefon eller Skype varit en effektiv och rent av avgörande faktor för
att ha kunnat genomföra samtliga intervjuer. Detta på grund av det geografiska
avståndet mellan respondenter och författarna. Valet med att spela in intervjuerna,
och att transkribera i direkt anslutning till varje genomförd intervju, har minimerat
risken för att information har missuppfattats eller gått förlorad.
En brist i metoden var att alla lantmäterikontor inom den svenska delen av Sápmi
inkluderades i lottningen av kontor. Detta var en brist eftersom de kommunala
lantmäterimyndigheterna endast handlägger ärenden inom den egna kommunen,
vilket innebar att de KLM som inte har året-runt-marker inom kommunen per
automatik inte kunde deltaga. En annan brist i genomförandet av vald metod, vilket
uppmärksammades under arbetets gång, var att det mejl som skickades till de
lottade lantmäterikontoren med förfrågan om intervju missuppfattades av flera. I en
mening stod det att den som efterfrågades för intervjun skulle vara “relativt erfaren”.
Syftet med denna mening var att respondenten inte kunde vara helt
nyutexaminerad, men det visade sig att meningen tolkades av flera som om att
respondenten måste inneha särskild kompetens om renskötselrätt. Detta bedöms ha
bidragit till den initialt svaga responsen. Ytterligare en faktor till svag inledande
respons, positiv som negativ, bedöms bero på att kontakten togs via mejl och inte
via telefon. Med facit i hand borde telefonkontakt ha tagits i ett tidigare skede för att
minska risken för missuppfattning, samt att telefonkontakt troligtvis hade genererat
snabbare respons.
Att SLM handlägger ärenden inom hela myndigheten, det vill säga inom hela
Sverige, medför att denna studie som är avgränsad till svenska delen av Sápmi
eventuellt inte återspeglar hanteringen av renskötselrätt inom en
lantmäteriförrättning för Sverige som helhet. För att bidra till att inventera nuläget
om hur renskötselrätten beaktas i en lantmäteriförrättning känns det som en adekvat
prioritering, på grund av tidsramen för denna studie, att börja inventeringen av
nuläget i den del av landet där rättigheten existerar.
5.1.3

Intervju med Länsstyrelsen

Idén med att intervjua Länsstyrelsen, för att få deras perspektiv av frågorna, uppkom
under arbetets gång. Detta medförde att tiden för att genomföra intervjuer med
Länsstyrelsen blev knapp. Trots detta är det tveksamt om flera intervjuer hade gått
att genomföra, eftersom de uteblivna intervjuerna inte berodde på tidsbrist utan på
att de tillfrågade Länsstyrelserna inte ansåg sig kunna bistå med rätt kompetens.
En intervju kan inte leda till att svarsmättnad uppstår, men denna intervju ger ändå
ett intressant perspektiv på frågorna.
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5.2

Diskussion av resultat

Här följer en diskussion om det resultat som framkommit i genomförd studie. Det
diskuteras om möjliga orsaker till varför resultatet är som det är och det förs
resonemang om möjliga åtgärder till att lösa vissa av de problem som framkommit i
studiens resultat. Resonemangen om möjliga åtgärder för att lösa vissa problem
bygger på resultatet av denna studie och tidigare erhållen kunskap, men det kan
finnas aspekter som denna studie inte uppmärksammat som även bör vägas in.
5.2.1
5.2.1.1

Studie av förrättningsakter
Åtgärd

Att de analyserade akterna till cirka hälften var avser ledningsåtgärd och
anläggningsåtgärd uppfattas som mer lyckosamt för studiens validitet, än om den ena
åtgärden hade varit överrepresenterad. Anledningen till att det endast återfunnits
akter som avser lednings- och anläggningsåtgärd tros bero på att dessa är mycket
vanligare än annan typ av åtgärd som har påverkan på renskötselrätten och att det
endast analyserats förrättningsakter som varit avslutade de senaste fem åren.
5.2.1.2

Sakägare

Renskötselrätt gäller inom hela rennäringens året-runt-marker på både privat,
kommunal och statlig mark såvida rättigheten inte upphävts för visst område enligt
26 § RNL (jfr. avsnitt 2.10). Det står i 18 § LL och 20 § AL att innehavare av
särskild rätt till fastighet, som inlöses eller eljest tages i anspråk för
ledningsändamål/gemensamhetsanläggning, är sakägare vid förrättningen, om hans
rätt beröres (jfr avsnitt 2.5.2 och avsnitt 2.6.2). Det framgår, såvitt vad som
framkommit under genomförandet av denna studie, inget som säger att innehavare
av särskild rätt måste beröras negativt för att rätten ska anses vara berörd.
Åtta förrättningar hade förvisso föregåtts av koncession var i rennäringen omnämnts
och i två förrättningar hade fastighetsbildning skett i enlighet med plan. Här bör det
dock påpekas att en åtgärds tillåtlighet, vilken prövas i koncession eller i ett
planförfarande, inte ska förväxlas med huruvida en rättighet berörs eller inte. Att
mark inom rennäringens året-runt-marker enligt 30 § RNL (SFS 1971:437) får tas i
anspråk “i enlighet med en detaljplan eller för företag vars tillåtlighet skall prövas i
särskild ordning. Lag (1993:36)” är alltså inte synonymt med att rättigheten inte
berörs. Lagrummet påvisar bara tillåtligheten för en viss åtgärd.
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En rättighet måste självfallet kunna vara berörd utan att påverkas negativt, eller i
vart fall utan att påverkas så pass negativt att åtgärden ej kan tillåtas. Resonemanget
som förs här om att “tillåtlighet” och “beröres” är två skilda begrepp finner dessutom
stöd i de koncessionsbeslut där det bland annat står uttalat att “riksintresset för
rennäringen berörs” eller att ledningshavaren “ska samråda med berörd sameby”.
Dessa uttalanden hade helt saknat betydelse om det vore så att rättigheten inte
berördes bara för att koncessionen medger tillåtelse till en ledning. Det som menas
här i frågan om sameby ska vara sakägare eller inte, är att det är en ickefråga att reda
ut huruvida renskötselrätten berörs eller inte av en lednings- eller anläggningsåtgärd
inom året-runt-markerna, såvida åtgärden inte är lokaliserad till ett område där
renskötselrätten upphävts i enlighet med 26 § RNL. Eftersom renskötselrätten vilar
fundamentalt inom hela rennäringens året-runt-marker ”berörs” rättigheten alltid,
vilket innebär att en sameby alltid bör vara upptagen som sakägare, såvida åtgärden
inte är lokaliserad till ett område där renskötselrätten upphävts i enlighet med 26 §
RNL. Det som blir föremål för en fråga i en förrättning, koncession eller
planprocess gäller alltså inte om renskötselrätt berörs och huruvida sameby ska vara
sakägare. Frågan i en förrättning, koncession eller planprocess handlar istället om
tillåtligheten och i vilken omfattning renskötselrätten berörs.
Eftersom studien endast innefattar avslutade ledning- och anläggningsförrättningar
inom rennäringens året-runt-marker uppfattas det som högst anmärkningsvärt,
utifrån ovan anförda resonemang, att sameby endast blivit upptagen som sakägare i
två av 44 förrättningar.
5.2.1.3

Renskötselrätt

Att det har redovisats i endast en av 44 förrättningsakter hur renskötselrätten
påverkas eller inte påverkas kan tänkas gå hand i hand med att sameby endast
redovisats som sakägare i två av alla analyserade förrättningsakter. Det är inte svårt
att förstå att en redovisning om en rättighets inverkan uteblir om rättighetshavaren
inte har bedömts vara sakägare i förrättningen.
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Här vidhålls resonemanget om att rättigheten berörs vid varje åtgärd inom
rennäringens året-runt-marker, såvida åtgärden inte avser ett område där rättigheten
har upphävts i enlighet med 26 § RNL. Att rennäringen omnämnts på ett eller annat
vis i de koncessionsbeslut som föregått åtta av förrättningarna och att beslut i två av
förrättningar fattats i enlighet med plan innebär inte att förrättningslantmätaren kan
frångå 4 kap. FBL vad gäller att utreda vem som berörs av en förrättning när de
handlägger ett ärende. Detta innebär inte att varje förrättningsåtgärd inom åretrunt-markerna per automatik utgör ett intrång i renskötselrätten av den betydelse
att en djupare utredning krävs. Däremot bör det framgå av förrättningsakten att
nyttjanderätten har tagits i beaktande vid handläggningen av ärendet. Detta borde bli
till en rutin i handläggningen av ärenden inom året-runt-markerna, och i de fall där
en djupare utredning inte är aktuell kan beaktandet redovisas som en
“standardfras”.
5.2.1.4

Ersättning

För att ersättning för ett intrång i en rättighet ska utgå så krävs att rättighetshavaren
har upptagits som sakägare inom förrättningen. Om förrättningslantmätaren missat
att uppta en rättighetshavare som sakägare, kan denne så klart inte få ersättning
inom förrättning så länge som förrättningslantmätaren inte har kännedom om
dennes rättighet. Att det framgår i endast en av de 44 analyserade
förrättningsakterna att renskötselrätten har beaktats inom lantmäteriförrättningen,
innebär att det är oklart huruvida övriga förrättningar inneburit ett ersättningsgillt
intrång för sameby eller inte. Det faktum att det har betalats ersättning i endast en
av de 44 förrättningarna anses inte avspegla det verkliga förhållandet av
ersättningsgilla intrång eftersom detta inte utretts, eller i vart fall inte redovisats i
dessa förrättningar. Det verkliga utfallet av ersättningsgilla intrång är alltså ännu helt
oklart och skulle kunna vara både högre eller lika med 1/44.
Eftersom ersättning har betalats i endast en av de analyserade förrättningarna
innebär uppgiften om att det var förrättningslantmätaren som värderade intrånget i
den förrättningen inget informativt underlag.
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5.2.2

Intervjuer

Att samtliga respondenter från lantmäteriet ansåg sig ha begränsad eller rent av
obefintlig kunskap om renskötselrätt uppfattas som föga förvånande med anledning
av vad som framkommit när den teoretiska bakgrunden framarbetades. I den
teoretisk bakgrunden framgår att rättsläget är oklart och att det är en komplicerad
rättighet som i många delar har lämnats till rättstillämpningen att definiera. Om
författarna till denna studie utgår från sin egen utbildning till förrättningslantmätare,
där renskötselrätt endast nämnts med något enstaka ord i periferin, så är det heller
inte förvånande att kunskapen upplevs som låg hos respondenterna på SLM.
Respondenten från Länsstyrelsen tror dock att möjligheten till kompetensutveckling
är relativt god inom lantmäteriet.
Som framkommit av den teoretiska bakgrunden är renskötselrätt en unik rättighet
med många särdrag jämfört med övriga fastighetsrätten. Detta gör att rättsläget i
flera delar är oklart. Det uppfattas dock som ytterst märkligt att det inte finns en
grundläggande kunskap om rättigheten i de delar som faktiskt är utrett eller på
övrigt vis definierat i lag. Denna kritik riktar sig inte enbart mot lantmäteriet utan
generellt mot både utbildningsväsendet och de beslutande organen som nämnts i
denna studie. Det finns många levande frågor att reda ut om rättigheten, men hur
kan kunskapen om en nyttjanderätt och en särskild rätt till fast egendom vara
betydligt lägre än den kunskap som faktiskt finns att tillgå? Det borde, för
legalitetsprincipens skull, ligga i allas intresse att kunskapen hos de beslutande
organen ligger i nivå med det faktiska rättsläget. Det kan tyckas vara en liten sak att
begära att de som arbetar med att fatta beslut som rör rennäringens året-runtmarker har en basal kunskap om renskötselrättens innebörd. Detta tycks dock vara
en för stor sak att begära i dagsläget.
Att respondenterna från lantmäteriet svarar lite olika om huruvida de utreder om
sameby är sakägare i en förrättning eller inte, uppfattas som en avspegling på att
kunskapen är låg. Det är inte främmande att förstå att förrättningslantmätare agerar
olika då det inte finns några handläggningsstöd eller riktlinjer om när sameby ska
anses vara sakägare. Flera av respondenterna för välgrundade resonemang om hur de
tänker, eller tror, att de skulle agera om de stötte på rättigheten, vilket de menar att
de ännu ej har gjort. Att de använder begreppet “om de stötte på rättigheten” visar
på den utbredda okunskapen om att identifiera rättigheten. Har respondenten
handlagt ett ärende inom rennäringens året-runt-marker så handlar inte frågan “om
de stött på rättigheten”, eftersom renskötselrätten vilar fundamentalt inom hela
rennäringens året-runt-marker. Frågan är då istället hur åtgärden påverkar
renskötselrätten och om åtgärden innebär ett ersättningsgillt intrång.
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Av avsnitt 2.9.3 framgår det att enligt regeringens proposition 1992/93:32 så “kan i
princip varje intrång i renskötselrätten grunda rätt till skadeersättning”. Detta
uttalande leder direkt till frågan om vad som är att anses som ett intrång i
renskötselrätten. Av det som återfunnits under arbetet med denna studie tycks det
saknas både praxis och prejudikat för att svara på denna fråga fullt ut. Men i samråd
med representanter för rennäringen så bör det inte vara en omöjlighet, om viljan
finns, att arbeta fram riktlinjer till stöd för beslutsfattare om när en åtgärd ska anses
vara ett intrång. Även respondenten från Länsstyrelsen framhåller att frågan om
intrång och om vad som är att anse som avsevärd olägenhet för renskötselrätten bör
lösas i samråd mellan Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och berörd sameby.
Om det togs fram riktlinjer för när en åtgärd bör anses utgöra ett intrång i
renskötselrätten så kommer dessa riktlinjer även att bidra till att etablera en
rättspraxis. Riktlinjer för när en åtgärd inom rennäringens året-runt-marker är att
anses som ett intrång skulle även kunna tillämpas på frågan om när sameby ska anses
vara sakägare i en förrättning. För även om sameby alltid är att betrakta som
sakägare vid en förrättning på grund av att renskötselrätten utgör en särskild rätt till
fast egendom som vilar fundamentalt inom hela rennäringens året-runt-marker, så
kanske det förhållningssättet inte är ett optimalt arbetssätt att applicera på
verkligheten. Att i alla förrättningar uppta sameby som sakägare är kanske inte ett
arbetssätt som tjänar sitt syfte, eftersom många förrättningar sannolikt inte har en
inverkan på renskötselrättens utövande. Om det fanns riktlinjer för vilka åtgärder
som kan komma att innebära ett intrång i renskötselrätten skulle dessa riktlinjer
även kunna ange när sameby ska tas upp som sakägare. Det finns ingen anledning att
för sakens skull lägga resurser på att utreda en rättighet om det inte tjänar något
syfte. Men för att veta vilken utredning renskötselrätten kräver i olika situationer,
vad som utgör ett intrång eller inte, behöver detta klarläggas innan det går att dra
sådana slutsatser.
Precis som respondenten från Länsstyrelsen påtalar flera gånger ligger
grundproblemet i att RNL inte integrerar väl med andra lagar och att dessa därför
måste ses över innan grundproblemet kan lösas. Här bör det dock framhållas att en
omarbetning av lagen troligtvis kommer att vara tidskrävande, och under denna
tidsperiod bör det finnas riktlinjer för hur rättigheten, utifrån gällande lag, ska
beaktas och värderas inom en lantmäteriförrättning. Det är inte försvarbart att
ständigt skjuta frågan om den praktiska hanteringen av rättigheten på framtiden bara
för att det motiveras att den är en komplex rättighet med bristande lagstiftning.
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Så som läget uppfattas ligger inte det stora jobbet i att hitta en samsyn om när en
åtgärd är att anses som ett intrång, utan omfattningen av denna fråga utgörs av
samarbetsviljan. Om en samarbetsvilja går att etablera torde det stora jobbet snarare
ligga i att fastighetsbestämma gränsen för året-runt-markerna. Att gränsen i många
delar är oklar medför som tidigare anförts konflikter och det kan antas medföra stora
merkostnader i de förrättningar där gränsen måste redas ut. Exploateringar i
fjällnära miljö har de senaste åren ökat och det finns inget som tyder på en stagnation
varför ett arbete med att klarlägga denna gräns borde starta snarast.
Studien visar att det inte finns några arbetsstöd för hur renskötselrätten ska värderas
eller för hur en störnings inverkan ska beräknas. Detta i kombination med att den
självupplevda okunskapen är låg, kräver ingen närmare förklaring för att förstå att
det saknas ett enhetligt arbetssätt i hur renskötselrätten ska beaktas inom en
förrättning. Ytterligare en aspekt att väga in, vilket framkom av respondent F i fråga
10 och av respondenten från Länsstyrelsen, är huruvida lantmäteriet ens ska
behandla renskötselrätt inom en förrättning eller om denna ska behandlas i särskild
ordning. Denna aspekt visar tydligt på att det inte ens är klarlagt vem som är att
besluta i olika frågor rörande renskötselrätten utöver vad som framgår av lag.
På frågan om vilka ersättningsprinciper som tillämpas för intrång i renskötselrätten
och vad det är som eventuellt ersätts, för fler respondenter från lantmäteriet
återigen väl genomtänkta resonemang. Två respondenter drog härledning från
ledningsrättslagen att det är expropriationslagens bestämmelser som ska tillämpas.
Övriga respondenter var tveksamma i frågan, varav en antog att en värdering och
medföljande ersättning inte är möjlig inom en förrättning. Vilka ersättningsprinciper
som gäller i fråga om intrång i renskötselrätten framgår av lag (jfr. avsnitt 2.9.3).
Det som bör klarläggas är som tidigare nämnts vad som är att anse som ett
ersättningsgillt intrång samt om ersättning ska beslutas inom ramen för en
förrättning eller om detta ska ske i annan ordning. Något att beakta, i frågan om vad
som är att anse som ett intrång i renskötselrätten, är att det kan bli svårt att alltid
påvisa en ekonomisk skada för ett intrång som ändå de facto innebär en påverkan på
renskötselrätten.
Av fråga åtta ”Tar du hjälp av sakkunnig i dessa frågor?” framgår att majoriteten av
respondenterna från lantmäteriet skulle ta hjälp med värderingen av ett intrång i
renskötselrätten om de hamnade i den situationen. Detta då det generellt blir allt
vanligare att ta in hjälp med värdering i en förrättning. Respondenten från
Länsstyrelsen framhåller att det bör etableras ett bättre samarbete mellan
lantmäteriet och Länsstyrelsen i frågor som rör renskötselrätten. Ett bra samarbete
kan bidra till att frågor om renskötselrätten hanteras på ett effektivt sätt och framför
allt att rätt kompetens nyttjas för att lösa rätt frågor.
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Samtliga respondenter från lantmäteriet, så när som på en som inte hade en åsikt i
frågan ännu, ansåg att det borde ges mer utbildning och/eller information om
renskötselrätten och om vad denna innebär. Att renskötselrätt inte ens har
omnämnts som en särskild rätt till fast egendom under författarnas tre års studier till
förrättningslantmätare uppfattas som högst märkligt. Under detta arbete har det
framkommit att renskötselrätten är en komplicerad rättighet och att lagstiftningen
lämnar mycket att önska. Det anses ändå som anmärkningsvärt att en utbildning
inom lantmäteriteknik helt utelämnat att upplysa om en rättighet till fast egendom
vilken berör näst intill 50 procent av Sveriges yta. Detta uppfattas dock inte vara
unikt för författarnas utbildningsplats. Uppfattningen är att det generellt sett ges
begränsat med information om renskötselrätten i fastighetsrättsliga utbildningar.
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6 Slutsatser
I detta kapitel redovisas de slutsatser som framkommit av studien. Slutsatserna
redovisas utifrån de frågeställningar som studien bygger på. Kapitlet avslutas med
förslag till framtida forskning.
6.1

Hur beaktas renskötselrätt i en lantmäteriförrättning
vid markåtkomst inom rennäringens året-runtmarker?

Det är på många sätt oklart hur renskötselrätten ska beaktas i en förrättning. Studien
visa att det oklara läget beror på att:
• Kunskapen om rättigheten generellt sett är låg bland förrättningslantmätare.
Detta beror på att det inte ges en grundläggande utbildning om rättigheten
såvida en själv inte av eget intresse tillgodoser sig den kunskapen.
• Rennäringslagen innehåller begrepp som saknar definition och att lagen inte
helt integrerar med övrig lagstiftning. Detta gör att det finns många
situationer som ännu inte är klarlagt i lag, vilket exempelvis medför
svårigheter vid handläggning av ärenden enligt FBL.
• Det ännu ej är tydligt vilken myndighet som äger vilken fråga rörande
renskötselrätten. Vissa frågor “faller mellan stolarna” medan andra frågor
prövas flera gånger om men i olika instanser.
6.2

Hur sker värdebedömningen i en
lantmäteriförrättning när ersättning utgår för
intrång i renskötselrätt?

Studien visar att ersättning för ett intrång i renskötselrätten väldigt sällan utgår inom
ramen av en lantmäteriförrättning. Detta skulle kunna bero på att många åtgärder
eventuellt inte innebär ett intrång i renskötselrätten. Detta kan även bero på att:
• Kunskapen om hur en åtgärd påverkar renskötselrätten är begränsad samt att
det saknas underlag för att beräkna en åtgärds påverkan på renskötselrätten.
Dessutom är det inte utrett vad begreppet ”till avsevärd olägenhet för
rennäringen” betyder, eller vem som är att besluta i denna fråga.
• Lagstiftarna har lämnat frågan om vilka situationer som ska generera
ersättning till rättstillämpningen, vilket inte har blivit prövat i någon större
utsträckning.
Studien visar att förrättningslantmätare uppfattar läget, om hur en värdebedömning
ska gå till och vem som ska genomföra värderingen, som oklart. En aspekt som
framkommer i studien är att ersättningsfrågan kanske inte ens ska utredas inom
ramen av en lantmäteriförrättning.
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6.3

Slutord

För att uppnå en enhetlig handläggning av ärenden som berör renskötselrätten krävs
utbildning, klarläggande av vissa begrepp och bättre samverkan mellan myndigheter.
Men framförallt krävs en revidering av rennäringslagen och relationen mellan den
och annan lag.
6.4

Framtida forskning

Renskötselrätt är en minst sagt en komplicerad rättighet med många unika aspekter.
Exempelvis är renskötselrätt en kollektiv rättighet och den grundas på urminnes
hävd. Renskötselrätt tillkommer det samiska folket, men det krävs medlemskap i en
sameby. Året-runt-marker och vinterbetesmarker har olika skydd, men den fysiska
gränsen däremellan är till stora delar inte lagligen fastställd. Rennäringslagen
interagerar inte med övrig lagstiftning och den borde, enligt många, revideras. Det
finns med andra ord många frågor kvar att studera. Ett förslag till framtida forskning
är att titta närmare på vad som är att definiera som ett intrång i renskötselrätten, ett
annat förslag är att studera vilka effekter som uppstår till följd av att gränsen mellan
året-runt-marker och vinterbetesmarker är oklar.
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Bilaga A

Figur1. Sveriges samebyar. Illustration: Anders Sunesson (u.å.). Karta över samebyarna i
Sverige. Hämtad 2019-05-29, från http://www.samer.se/4331

A1

Bilaga B

Figur 1. Rennäringens markanvändning (Sametinget, 2016). Karta: Kartdata ©2019 GeoBasisDE/BK (©2009), Google.

B1

Bilaga C
Tabell 1. Samebyar med året-runt-marker
Sameby

Sameby

Sameby

Baste

Mittådalen/Tåssåsen/Handölsdalen*

Vilhelmina Norra

Gabna

Njaarke

Vilhelmina Södra

Girjas

Ohredahke

Vittangi

Gran

Raedtievaerie

Voernese

Gällivare

Ran

Västra Kikkejaure

Handölsdalen

Ruvhten Sijte

Östra Kikkejaure

Idre

Saarivuoma

Jijnjevaerie

Semisjaur-Njarg

Jåhåkågasska

Sirges

Jovnevaerie

Slakka

Kall

Ståkke

Könkämä

Svaipa

Leavas

Talma

Lainiovuoma

Tuorpon

Luokta-Mávas

Tåssåsen

Malå

Ubmeje

Maskaure

Udtja

Mausjaure

Unna Tjerusj

Mittådalen

Vapsten

*Område som disponeras av tre samebyar

C1

Tabell 2. Samebyar där ingen förrättning avslutad mellan åren 2014–2019 återfunnits.
Sameby

Sameby

Gran

Sirges

Kall

Svaipa

Lainiovuoma

Unna Tjerusj

Njaarke

Vournese

Raedtievaerie

C2

Bilaga D

Figur 1. Åretruntmarker Norr. Karta framtagen av Peter Benson (2019) baserat på arbetsmaterial från
Svensk-norska renbeteskommissionen, svenska delegationen (1997 – 2001).
D1

Figur 2. Åretruntmarker Mellan. Karta framtagen av Peter Benson (2019) baserat på arbetsmaterial
från Svensk-norska renbeteskommissionen, svenska delegationen (1997 – 2001).

D2

Figur 3. Åretruntmarker Syd. Karta framtagen av Peter Benson (2019) baserat på arbetsmaterial från
Svensk-norska renbeteskommissionen, svenska delegationen (1997 – 2001).

D3

Bilaga E

Figur 1. Lantmäterimyndighetens kontor inom Sápmi. Illustration: Anders Suneson (u.å.). Sápmi.
Hämtad 2019-05-29, från http://www.samer.se/1002. (Bearbetad av Terés Berglund 2019).
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Bilaga F

Hej igen
Nu har vi diskuterat er förfrågan och efter att ha tagit del av frågorna har vi kommit
fram till att vi tyvärr inte kan bidra till relevanta svar som kan tillföra något.
Om jag kort ska försöka sammanfatta vår motivering så är det att vi inte kan uttala
oss eftersom vi inte vet hur det som era frågeställningar berör fungerar hos
Lantmäteriet.
En lite längre förklaring/motivering till fråga 1 ger svaret från min kollega xxx (som
hanterat samråd och allmänbevakning av lantmäteriförrättningar) att hen endast fått
en samrådsbegären som berör renskötselrätt. Som del av mina arbetsuppgifter har
jag arbetat med allmänbevakning av beslutade fastighetsbildningsärenden i ca. 2 år
och har inte stött på mer än något enstaka ärende som ytligt och kort nämner
rennäringen i beslutsprotokollet.
Några av frågeställningarna, främst fråga 2 och 3, tar upp frågor som inte omfattas
av Länsstyrelsens allmänbevakning och är frågor som hanteras av Lantmäteriet
internt då dessa handlar om enskilda intressen.
När det gäller fråga 5 vill vi nämna att vi tror att Länsstyrelsen i Norrbottens läns
enhet i Jokkmokk, Naturresurs och rennäring helst ser att alla myndigheter har så
bra kunskap som möjligt kring renskötsel/rennäringslagen. I synnerhet handläggare
på Lantmäteriets kontor i södra Sverige som kanske i mindre omfattning kommer i
kontakt med förrättningar som berör renskötselrätt.
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Bilaga G
Analysmall
Sameby:
Fastighetsbeteckning

Registreringsdatum Kommun

Aktnummer

Åtgärd

LL-åtgärd

Järnväg/väg

Annan
förrättning*

1. Sameby upptagen
som sakägare?

Ja

Nej

Annat

2. Har
renskötselrätten
beaktats/utretts?

Ja

3. Har ersättning
betalats?

Ja

Nej

Kommentar

4. Enligt vilka
ersättningsprinciper
har ersättning
betalats?

ExL

FBL/AL

Annat

ALåtgärd

Renskötseln har
omnämnts men sameby
har ej angetts som
sakägare

Nej

Om Ja se fråga 3

Annat
Omnämnts men ej
utretts till fullo inom
förrättningen

5. Vem har gjort
värderingen?
6. Annat

*Förrättning som har inverkan på renskötselrätten

G1

Bilaga H

Exceldata över analyserna av förrättningsakter

44 st

21

23

0

0

11

Sameby
Kommun Registerenhet
Aktnummer AL åtgärd LL åtgärd Järnväg/Väg Annan förrättning Omprövning
Baste
Gällivare Tjautjas 1:6
2523-2017/9
1
0
0
0
0
Gabna
Kiruna
Svappavaara 37:1 2584-14/28
0
1
0
0
0
Girjas
Gällivare Moskojärvi 4:32
2523-2017/23
1
0
0
0
0
Gällivare
Gällivare Allmänninsskogen s:1
2523-2018/5
1
0
0
0
1
Handölsdalen
Åre
Vålådalen 1:1
2321-2017/9
0
1
0
0
1
Åre
Handöl 1:23
2321-2017/12
0
1
0
0
1
Åre
Handöl 1:23
2321-2017/4
0
1
0
0
0
Idre
Älvdalen Storbo 1:17
2039-3087
1
0
0
0
0
Jijnjevaerie
Krokom Hotagen 1:4
2309-2017/9
0
1
0
0
1
Jåvnevaerie
Krokom Stenfjäll 1:1
2309-2017/11
0
1
0
0
1
Jåhkågasska
Jokkmokk Allmänningsskogen s:1
2523-14/34
0
1
0
0
0
Jokkmokk Allmänningsskogen s:1
2510-15/3
0
1
0
0
0
Könkämä
Kiruna
Saivomuotka 1:6
2584-13/17
0
1
0
0
0
Leavas
Kiruna
Svappavaara 28:3 2584-15/75
0
1
0
0
0
Kiruna
Svappavaara 28:3 2584-16/11
0
1
0
0
0
Kiruna
Svappavaara 28:3 2584-16/5
1
0
0
0
1
Kiruna
Svappavaara 28:3 2584-15/53
1
0
0
0
1
Luokta- Mávas Arjeplog Allmänninsskogen s:1
2506-2017/17
0
1
0
0
0
Malå
Malå
Skäppträskåheden 3:1
2418-16/6
0
1
0
0
0
Malå
Skäppträskåheden 3:1
2418-15/2
1
0
0
0
0
Maskaure
Arjeplog Slagnäs 2:3
2506-2017/26
0
1
0
0
0
Mausjaure
Arvidsjaur Järvträsk 3:21
2505-15/21
0
1
0
0
1
Mittådalen
HärjedalenLjusnedal 1:1
2361-2017/49
0
1
0
0
0
HärjedalenLjusnedal 1:1
2361-14/42
1
0
0
0
1
HärjedalenLjusnedal 1:1
2361-15/78
1
0
0
0
0
Ohredahke
Stömsund Sjoutnäset 1:3
2312-14/2
1
0
0
0
0
Ran
Sorele
Bertejaur 1:40
2422-2018/24
1
0
0
0
0
Ruvhten Sijte
Härjedalen Hågvålen 7:1
2361-12/128
1
0
0
0
0
Saarivuoma
Kiruna
Vittangi 22:3
2584-2017/51
1
0
0
0
0
Semisjaur- Njarg Arjeplog Arjeplogs Kronoöverloppsamark
2506-15/2 1:1
0
1
0
0
0
Slakka
Jokkmokk Souksjåkk 1:16
2510-15/3
0
1
0
0
0
Ståkke
Arjeplog Arjeplogs Skolbord 1:2
2506-14/20
0
1
0
0
0
Talma
Kiruna
Vuopio 2:2
2584-13/74
1
0
0
0
0
Mittådalen/ Tåssåsen/
HärjedalenHede
Handölsdalen
Prästbord 1:1 2361-2018/50
1
0
0
0
0
Tuorpon
Jokkmokk Jokkmokks Kronoöverloppsmark
2510-16/30 12:1
1
0
0
0
0
Tåssåsen
Berg
Tåssåsfjäll 1:1
2326-15/69
0
1
0
0
0
Ubmeje
Sorsele
Abborrberg 1:5
2422-2017/33
0
1
0
0
1
Udtja
Jokkmokk Stenträsk 2:5
2510-16/14
1
0
0
0
0
Vapsten
Vilhelmina Matsdal 1:78
2462-2017/39
1
0
0
0
0
Vilhelmina Norra Vilhelmina Kronoöverloppsmarken
2462-12/49
1:1
0
1
0
0
0
Vilhelmina Södra Dorotea Borga 7:64
2425-12-01
0
1
0
0
0
Vittangi
Kiruna
Lainio 7:6
2584-13/73
1
0
0
0
0
Västra KikkejaureArvidsjaur Abborrträsk 12:1
2505-15/6
1
0
0
0
0
Östra Kikkejaur Arvidsjaur Allmänninsskogen s:1
2505-16/16
1
0
0
0
1
Summa

41

Kommentar
Ja Sakägare Nej sakägare
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
Upphävande och ändring
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
och reglering
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
Avst. och sammanläggning
0
1
och reglering
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
och Avstyckning
0
1
0
1
0
1
och Avstyckning
0
1
och Avstyckning
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1

2
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Annat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
29

0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0

Nej beaktats

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Ja beaktats

1

8

2

Annat beaktats Koncession Detaljplan Annat
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
14

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
4
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Ja ersättning Nej ersättning ExL
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1

0

Annat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

FBL/AL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0

0
0
0
0

Vem har gjort värderingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 FLM
0
0

1

H2

Bilaga I
Intervju med förrättningslantmätare
Alla respondenter är beslutande förrättningslantmätare anställda vid SLM med en erfarenhet på
mellan 3 - 20 år. De ärenden de främst handlägger varierar mellan respondenterna. Men det
bör här nämnas att endast en respondent handlägger ledningsförrättningar.
Respondent A handlägger alla ärenden förutom stängning av järnvägsövergångar.
Respondent B handlägger främst vägförrättningar och ledningsförrättningar.
Respondent C handlägger alla ärenden förutom anläggningsförrättningar och
ledningsförrättningar.
Respondent D handlägger alla ärenden utom ledningsförrättningar.
Respondent E handlägger alla ärenden utom ledningsförrättningar.
Respondent F handlägger alla ärenden utom ledningsförrättningar.
Respondent G handlägger alla ärenden utom ledningsförrättningar och klyvningar.

Nedan följer en sammanställning av svaren som framkom vid intervjuer med sju olika
förrättningslantmätare. Fråga 1, 2 och 8 innefattar två svar. Det ena svaret i dessa tre frågor
avser förrättningslantmätarens personliga svar och det andra svaret avser vad
förrättningslantmätaren tror sig gälla generellt för förrättningslantmätare.

Fråga 1. Hur ser din egen kunskap om renskötselrätten ut och hur har du erhållit
denna kunskap?
Svaren på denna fråga bidrar till att ge en förklaring till respondenternas svar i övriga intervjufrågor.
Respondent A
Svar personligt: Inte så stor. Jag vet att det är en rättighet som ska beaktas men mer än så kan
jag inte. Jag har inte gjort mer än ett par förrättningar inom renskötselns områden. Jag har
erhållit kunskapen via en annan kollega som upplyste mig om att det är en rättighet som jag
måste beakta vilket jag inte hade en tanke på innan.
Svar generellt: Inte så stor. Framförallt inte i regioner där man inte traditionellt handlägger
ärenden som berör renskötselrätten. De borde rimligen ha bättre koll i norr. Annars tror jag att
det princip är obefintligt. Det som man kanske har lite koll på är gränser till före detta
kronomark, att det är något speciellt och att man ska märka ut det på karta.
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Respondent B
Svar personligt: Hyggligt bristfällig kanske, men ändå relativt hög sett till hur det ser ut i övrigt.
Grunden fick jag när jag när läste juridik vid Umeå universitet, då hade vi några seminarier om
renskötselrätt när vi läste mark- och miljörätt.
Svar generellt: Jag skulle tro att den är väldigt låg generellt. Jag har suttit i lite möten med
förrättningslantmätare från södras delen av Sverige och de stöter aldrig på den här typen av
frågor och har ingen anledning att fundera på det.
Respondent C
Svar personligt: Den kunskap jag har är från det att man avstyckar eller fastighetsreglerar från
Sveaskogs fastigheter. Att anmärkningen som finns i fastighetsregistret om att marken tillhörde
staten vid utgången av år 1992 ska med på det som avstyckas samt att gränsen till ”före detta
statlig mark” ska in i registerkartan.
Svar generellt: Olika kunskapsnivå inom lantmäterimyndigheten. Fanns de som var mer
specialiserade förut på renskötsel och andra förhållanden specifika för Norrland. Jag tror att det
fanns mer specialkompetens förut innan generationsskiftet inom myndigheten. Exempelvis
fanns det lantmätare med specialkompetens om avvittringen. Jag tror att det blivit sämre i och
med generationsskiftet.
Respondent D
Svar personligt: Jag kan inte särskilt mycket om renskötselrätten, tror inte att jag har kollat i
rennäringslagen. Fastighetsbildning berörs väldigt sällan direkt av renskötselrätt.
Svar generellt: Jag tror att det är väldigt få som har någon särskild kunskap om renskötselrätten.
Respondent E
Svar personligt: Otroligt bristande. Där kan kunskaperna behöva kompletteras. Det ser jag till
geografiskt då jag arbetar mest i Västerbotten och Norrbotten där vi vet att vi har stora områden
med renskötsel. Och med det i beaktande så vet man att man har dåliga kunskaper.
Svar generellt: Att det är dåligt, jag har nog ingen annan uppfattning än så som min egen är.
Respondent F
Svar personligt: Den är på uppåtgående men är ganska begränsad skulle jag nog säga trots att jag
jobbar där jag jobbar, inom Jämtlands län mestadels. Men jag kan verkligen inte säga att jag har
några fördjupade kunskaper.
Svar generellt: Jag tror den också är begränsad, väldigt begränsad faktiskt bland
förrättningslantmätare som verkar i det här området där frågan är aktuell.
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Respondent G
Svar personligt: Ganska låg, sen så i och med att man ändå bor där man bor så är den ju ändå på
tapeten en del och det har även varit äldre lantmätare här som har varit ganska inblandade i dem
här rättsfallen (Skattefjällsmålet etc.). Så viss inblick har man väl ändå, men jag ska ändå säga att
i detaljkunskap är den låg, det är den.
Svar generellt: I de nordliga länen, precis som här då, så tror jag att man faktisk vet vad den är
och i lite grovt vad den innebär. Men är man inte verksam i trakter där rennäringen inte finns,
då tror jag inte att man har en aning om det, generellt. Så tror jag.

Fråga 2. Utreder du alltid om, och vilken sameby som är sakägare?
Frågan bidrar till att svara på studiens frågeställning om hur renskötselrätten beaktas i en
lantmäteriförrättning vid markåtkomst inom rennäringens året-runt-marker.
Respondent A
Svar personligt: Jag har försökt att bli mer noga med det i mina senare förrättningar efter det att
jag har fått kännedom om att den ska beaktas. Då har jag med hjälp av Sametinget och
Länsstyrelsen tagit reda på om vilken sameby som är berörd.
Svar generellt: Det kan nog säkert bero på vilken typ av förrättning det är. Jag har inte jobbat på
ett kontor i norr så jag vet inte hur man gör där.
Respondent B
Svar personligt: Alltid är väl lite svårt att säga, men när man jobbar med framförallt
nyanläggande av vägar så tar vi reda på om en sameby finns i område och om de bör betraktas
som sakägare i den förrättningen, om deras rätt berörs av den nya vägen. Ibland är det befintliga
vägar och då berörs inte deras rätt på något sätt då vägen redan är där så struntar ju renarna i
vem som äger vägen. Men är det nyanläggningar eller större ledningsgator så finns en risk att
renarna börjar att följa de nya gatorna och att man får en fragmentisering av renhjorden och då
berörs ju samebys rätt och då ska de bli sakägare. Då måste man absolut ta reda på vilken
sameby som berörs.
Svar generellt: Jag skulle bli förvånad ifall det var så. Det är inte så ofta man ser när man
granskar ärenden att de har funderat om sameby ska vara sakägare eller inte. Det är lite grann
beroende på vad för typ av ärende det är. För att många gånger behandlas frågor om sameby i en
annan instans än lantmäteriet. Ska det exempelvis styckas av vill vi ha ett förhandsbesked på
bygglov eller ett bygglov. Då ska rennäringen vara prövad där. Det är samma sak om det är
linjekoncession för en ledningsrätt, då bör det vara utrett där om sameby påverkas.
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Respondent C
Svar personligt: Nej
Svar generellt: Nej de tror jag inte, inte enligt FBL. Har inte så bra koll på hur man gör vid ALoch LL-förrättningar då jag ej gör sådana förrättningar.
Respondent D
Svar personligt: Jag utreder vilka som är sakägare men det är så pass sällsynt att samebyarna är
sakägare så det har inte hänt mig ännu.
Svar generellt: Ja på samma vis som man utreder om andra parter är sakägare. De som äger
något inom området eller som har byggnader och anläggningar på ofri grund eller är
rättighetshavare i området är normalt sakägare i en förrättning. Jag tror man kollar efter
renskötsel ungefär på samma vis som om det utövas arrenden eller den typen av saker som inte
nödvändigtvis finns med i fastighetsregistret.
Respondent E
Svar personligt: Om det skulle vara så att det finns tecken som tyder på att det är ett
renskötselområde så skulle jag ta reda på det, ja. Och skulle samråd krävs så skulle de bli kallade
till det.
Svar generellt: Jag tror att det är samma sak där. Finns det tecken på att något tyder på att det
finns ett renskötselområde eller att fastighetsbildningen skulle påverka renskötselområdet så
skulle samebyn då åtminstone bli hörda i ärendet. Jag hoppas att det är så.
Respondent F
Svar personligt: Nej det gör jag inte.
Jag tänker såhär, att i de situationer som man skulle behöva utreda det bedömer jag är om det
handlar om ändrad markanvändning. Alltså vid avstyckning för bostadsändamål kanske inom
renbetesland eller så. Men är det förrättningar som berör pågående markanvändning, alltså om
en skogsbruksfastighet avstyckas till en ny skogsbruksfastighet så att det är två
skogsbruksfastigheter efteråt, då är det inte ju inte någon utredning. Jag tror inte att de andra
gör det heller just för att det inte är någon ändrad markanvändning. Det är bara en ny fastighet
som bildas men markanvändningen är densamma.
Svar generellt: Det är nog samma där -att det beror på. Om det inte är ändrad markanvändning
tror jag inte att det görs alls. Är det ändrad markanvändning, då tror jag att vissa gör det och
vissa inte.
Och också kanske en skillnad där, just inom fallen när det är ändrad markanvändning så blir det
också en fråga om, vi tar exempelvis fastighetsbildning för bostadsändamål; är det då
fastighetsbildning för ny bebyggelse eller är det en avstyckning kring befintlig bebyggelse?
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Är det kring befintlig bebyggelse då är det ju i princip att man faller tillbaka i att det inte är
ändrad markanvändning. Så det område man styckar av är kanske samma område som man
tidigare nyttjat som tomtmark och då görs nog ingen närmare utredning.
Däremot i fallet med nybyggnation och om kommunen då kanske beviljat förhandsbesked på
bygglov och vi använder det som grund för avstyckningen. Om kommunen då inte har tittat på
frågan om de här rättigheterna så kan jag tänka mig att vissa kollar det, men jag tror att det är
många som inte kollar heller alls av oss förrättningslantmätare.
Respondent G
Svar personligt: Nej. Det kanske kommer.
Ofta blir det väl i situationerna att…många gånger är det antingen en gemensamhetsanläggning
utanför plan, då kanske man ofta pratar om vägar. Och det ser jag inte som någonting som
hindrar eller påverkar renbetesrätten eller flyttstråk och liknande. Jag anser därmed att de inte
är berörda, eller vart fall inte berörs så pass negativt och därmed utreder jag inte det.
Är man i det fallet att man är utanför detaljplan, så är det kort och gott så att jag aldrig har varit
med i någon situation där jag anser att ett intrång eller åtgärd skulle orsaka men för dem. Och
därmed lämnar jag dem därhän.
Det andra fallet då man är inom plan, då kan det vara lite mer större grejer. Det kan vara
tvångsvis reglering av allmän platsmark och större ytor som plötsligt ska exploateras och
påverkas. I de fallen så utreder jag inte heller det, för min tanke är då att det här måste då ha
prövats i plan huruvida renbetesrätten och eventuella renbetesstråk påverkas eller inte. Står det
ingenting om det där eller har framkommit synpunkter i övrigt, av sameby i samrådsredogörelse
eller liknande. Då ser jag inte heller någon anledning att titta på det specifikt. Där kanske det är
min okunskap men det är… renbetesrätten omfattar ju så oerhört stora områden. Så ibland då
man har fjällnära exploateringar så kanske de ligger inom renbetesland, -det är inte bara ibland,
utan det är tvärtom väldigt ofta här inom Jämtlands län, särskilt inom turistområden som man
har det. Då förutsätter jag att deras rättigheter redan har blivit tillgodosedda genom
planprövningen och jag utreder det inte mer än så.
Summa summarum, nej jag utreder aldrig och har aldrig tagit hänsyn till renbetesrätten i någon
förrättning.
Svar generellt: Den enda gången jag känner till var en större ledningsrätt, här i Jämtland för en
tio år sedan. Då var det tal om intrångseffekter. Nu minns jag inte om det var på grund av själva
markintrånget, att sameby faktiskt ägde en fastighet eller om det var så som näringsdrivande
verksamhet. Så rent generellt så tror jag inte att man utreder detta och behandlar dem som
rättighetshavare. Jag har aldrig hört talats om det, förutom då den här ledningsrätten.
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Det är ju en så extensiv rätt, den omfattar ju så mycket. Den går ju inte jämföra med ett servitut
för en brun exempelvis, man har ju rätt till så mycket mer. Den är lite mer flytande på något vis
vilket gör att det känns som att den skulle vara svår att hantera. Och därför vet man inte riktigt
hur man ska angripa den och hanterar inte den sakligt.

Fråga 3. Finns det arbetsstöd för hur renskötselrätten ska värderas?
Frågan bidrar till att svara på studiens frågeställning om hur renskötselrätten beaktas i en
lantmäteriförrättning vid markåtkomst inom rennäringens året-runt-marker och på frågeställningen om hur
värdebedömningen sker i en lantmäteriförrättning när ersättning utgår för intrång i renskötselrätten.
Respondent A
Svar: Nej det har jag inte sett. Jag tror att man kanske sett det som en typ av nyttjanderätt och
om man ser det som en nyttjanderätt så får man kolla på om nyttjanderätten berörs negativt och
då hamnar man i de vanliga expropriationsreglerna. Då blir det främst en annan ersättning.
Respondent B
Svar: Inte vad jag känner till. Jag har aldrig varit med om att vi har värderat renskötselrätten
utan det har mer handlat om den påverkas eller inte påverkas. Jag känner inte till det, jag har
kollat i vår värderingshandbok också och kan inte hitta någon skrivelse om värdering av
renskötselrätten. Jag har inte varit med om någon utbildning när det gäller tillämpning av
värdering av renskötselrätten. Men det jag funderar på när det gäller värdering är ju att det bör
värderas som att det vore vilken jordbruksfastighet som helst egentligen. Att man då räknar på
ett anskaffningsvärde, ett nettoförsäljningsvärde och ett återanskaffningsvärde, skulle jag tro.
Respondent C
Svar: Inget som jag vet om. Letar sällan efter värderingsstöd.
Respondent D
Svar: Nej inget jag direkt känner till. Det jag vet är att det ska föras in en notering i
fastighetsregistret om mark som tillhörde staten vid utgången av juni år 1992 förs över från
Sveaskog till privat ägo och att gränsen till ”före detta statlig mark” ska redovisas som en gräns i
digitala registerkartan. Det finns ett PM/instruktion om detta. Oavsett om vi missar den saken
så gäller renskötselrätten på samma vis.
Jag tror, om jag minns rätt, att det kom någon form av instruktion från
regeringen/departement då Domänverket överlät marken till Svea skog. Det har arbetats fram
en instruktion efter detta om hur det närmare ska hanteras. Det har mig kommit tillhanda via
mejl från specialistnätverk inom organisationen med information om hur dessa instruktioner ska
tillämpas.
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Vi hade en enhetsträff i norra enheten i fjol och då var det lite föredrag och information om
bland annat detta, om att man ska redovisa anteckning i fastighetsregistret och gräns om före
detta statlig mark i digitala registerkartan.
Respondent E
Svar: Jag vet att det finns en handling som berör renskötselrätt, ja, men jag tror bara att det är
ett PM, men utöver det känner jag inte till att det finns något mer.
Jag vet inte om jag har läst det men jag har noterat att det finns, att det ska vara en hjälp hur vi
ska hantera ärenden som vi misstänker berör gammal statlig mark eller mark som påverkas av
renskötselrätt. Jag blev påmind om det i och med den här intervjun och tänkte att ”det kanske
man ska läsa”.
För egen del så har det varit så att jag har haft handledare som har instruerat mig om hur vi ska
göra om vi ”ramlar” över en fastighet som i fastighetsregistret är markerat som statlig mark eller
att markerna varit statliga före 1992 och hur vi ska notera att rätten ska leva vidare. Så det är
egentligen så vi har blivit upplärda, av handledare. Men läst handledningen har jag inte gjort.
Det tror jag inte att många andra gjort heller. Jag vet inte vem som har tagit fram PM:et.
Vi har inte haft någon föreläsning eller liknande utan handledning har skett via den som vi har
gått bredvid under vår upplärningsperiod. Då har handledaren påpekat att “vi inte får missa det
här, det är viktigt”.
Respondent F
Svar: Nej inte vad jag känner till. Inte bland våra handböcker och så där. Det har jag inte stött
på.
Respondent G
Svar: Nej det gör det inte. Man kan ju dels titta på vilken faktisk rätt denna medför och hur
denna ska värderas, och det finns inte. Jag har även varit med i värderingspoolen på lantmäteriet
och värderat åt andra lantmätare. Och inte heller vid strikt ersättningsgilla åtgärder då
rättigheter upphävs, inte heller där vet jag att det finns något arbetsstöd för ekonomisk
värdering av renskötselrätten.
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Fråga 4. Hur bedöms det om det är ett intrång i renskötselrätten eller inte, och på
vilka grunder?
Frågan bidrar till att svara på studiens frågeställning om hur renskötselrätten beaktas i en
lantmäteriförrättning vid markåtkomst inom rennäringens året-runt-marker.
Respondent A
Svar: Det är nog om markanvändningen försvåras. I mina förrättningar har jag till berörd
sameby skickat underrättelse om förrättningen och samrått med dem om vad de har för erinran
eller inte. Jag har aldrig behövt gå i klinch med de frågorna om exakt vad ett intrång ska ses
som. Jag tror nog att jag hade sett det utifrån om och hur deras markanvändning berörs. Det
kan vara olika beroende på hur intensivt de använder just den marken. I och med att jag har haft
så få förrättningar i norr så har jag inte behövt gå in på frågan hur de egentligen är berörda, bara
att det finns en sameby som jag då underrättat om förrättningen och om ledningens sträckning.
Om det skulle bli en fråga för mig så tror jag att jag skulle se det utifrån markanvändningens
påverkan.
Respondent B
Svar: Jag jobbar mycket med vägar och nyanläggande av vägar. Då måste man dels bedöma
vilken typ av rennäring som bedrivs där och hur ofta och hur risken ser ut för att det blir en
sådan här fragmentisering så att renarna börjar gå åt olika håll. För renar vill ju gärna följa vägar
då de precis som de flesta andra djur är ganska lata. Finns det då ett smidigt sätt att gå på istället
för att pulsa i snö så är det klart att de väljer det valet. Det är liksom där risken finns på något
sätt. Då måste man bedöma hur det ser ut, då får man kolla på marken i sig också. Vi har nu i en
förrättning konstaterat att vi inte anlade en väg på grund av att olägenheten för samebyn skulle
bli så pass stor. Nu är den överklagad så nu får vi se vad domstolen tycker om det, det ska bli
intressant.
Renarna är vid kusten för vinterbete och sedan på våren så börjar deras drift att ta sig till fjället
och då börjar de att ”trycka” väster mot fjället. Då måste de bland annat över E4:an och då får
man kolla på hur marken ser ut vad gäller höjdkurvor och så vidare för att bedöma var det är
sannolikt att renarna kommer att gå. Alltså om marken har en sådan beskaffenhet att det är
sannolikt att här kommer renarna att gå då finns det ju en risk att renarna börjar att sticka iväg i
fel riktning.
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Många gånger får man samråda de här fallen med sameby eller sametinget. Länsstyrelserna här i
Norrbotten, Västerbotten och säkert även Jämtland har särskilda renenheter som man får
diskutera med också. Men om man ser på typförrättningen, om det ska fastighetsregleras ska det
mycket till om det påverkar rennäringen på något sätt, de bryr sig inte om var gränserna går.
Men det som är viktigt där är att den här notisen i FR finns med, notisen om att marken
tillhörde staten vid utgången av juni 1992. Avstyckningar är oftast prövade av kommunen i och
med bygglovet. Det är väldigt viktigt att kunskapen finns inom myndigheten om att man ser till
att den här noteringen i FR ska med.
Respondent C
Svar: Vet ej
Respondent D
Svar: Jag har inte handlagt några ärenden där renskötselrätten berörts. Det jag sett av
renskötselrätten är vid exempelvis vissa avstyckningar där det byggs nya bostadshus. Då har det
nämnts i byggloven att de har samrått med samebyarna om byggloven. När jag har kopierat
arbetssätt från mer erfarna lantmätare har jag sett att man i anläggningsförrättningar har ställt
frågan till samebyar om de anser sig berörda av ärendet. Ifall samebyarna nyttjar vägen i den
utsträckningar att de ska ha andelstal i gemensamhetsanläggningen.
Om jag skulle hamna i en sådan situation där jag skulle ha svårt med att bedöma om det är ett
intrång eller inte skulle jag samråda med Länsstyrelsen.
Respondent E
Svar: Det har jag svårt att svara på, det vet jag faktiskt inte. Skulle jag på något vis ”ramla” över
ett sådant ärende så är det inte säkert att jag själv skulle upptäcka att det skulle vara ett
intrång…-ja det är klart att om det till exempel skulle påpekas i samråd med sameby, men det
är inte självklart… tror jag.
Respondent F
Svar: Då tänker jag att det faller tillbaka till det jag nämnt tidigare. Den springande punkten blir
ju liksom; är det ändrad markanvändning eller inte?
Och är det inte det så har jag svårt att se att rättigheten berörs, för då ändras ju inte några
förhållanden på marken egentligen utan en skogsbruksfastighet fortsätter ju att vara en
skogsbruksfastighet. Utan det är ju i de här fallen med ändrad markanvändning som det blir
aktuellt att titta på om den här rättigheten då påverkas och i så fall om sameby är sakägare.
Respondent G
Svar: Det finns inga generella riktlinjer, det gör det inte. Eftersom jag inte själv har behandlat
den och heller inte vet någon annan som gjort det, så vet jag faktiskt inte på vilka grunder det
bedöms, om det nu överhuvudtaget har bedömts i en förrättning.
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Fråga 5. Enligt vilka ersättningsprinciper bestäms intrångsersättning?
Frågan bidrar till att svara på studiens frågeställning om hur värdebedömningen sker i en
lantmäteriförrättning när ersättning utgår för intrång i renskötselrätten.
Respondent A
Svar: I de förrättningar jag gjort som berör rennäringen är det expropriationslagens regler som
gäller, vilket framgår av ledningsrättslagen.
Respondent B
Svar: Är det en ledningsrätt är det ett expropriationsfall och då ska man värdera enligt den
principen. Är det i anläggningslagen ska man fördela vinsten också till samebyn. Jag har aldrig
sett något exempel på att den har värderats.
Respondent C
Svar: Vet ej
Respondent D
Svar: Jag känner inte riktigt till det.
Respondent E
Svar: Det kan jag inte svara på, jag skulle behöva värderingshjälp i det fallet. Då har vi ju
värderingsenheter som hjälper till med den delen, men jag skulle inte kunna ta beslut i en sådan
frågan utan att få hjälp. För den kunskapen besitter inte jag.
Respondent F
Svar: Det vet jag egentligen inte, men när jag funderar på det så har jag ju svårt att se att det
skulle kunna göras något över huvud taget inom ramen av en förrättning just gällande
ersättningen. Jag tror det bara är regeringen väl som kan ändra utbredningen av renskötselrätten
liksom och med eventuellt ersättningsanspråk efter det då. Så inom ramen för en
lantmäteriförrättning är jag osäker på om det tas sådana ersättningsbeslut. Men som sagt i
grunden så är det inga frågor för mig, det är mina tankar.
Respondent G
Svar: Det finns inga stöd för det, jag har aldrig råkat på det. Om jag bara får fundera lite på det
så kan det aldrig bli tal om någon intrångsersättning i den bemärkelsen att man avstår mark.
Frågan blir då om man kan få intrångsersättning för att man har en rättighet som berörs. Om
man verkligen kommer fram till det.
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Det man också eventuellt skulle kunna tänka sig är att det blir ersättning i form av företagsskada
eller rörelseskada, alltså på själva företaget. Då är det väl egentligen, tänker jag i det här fallet,
ekonomiskt, att det är ju kommersiella bolag. Samebyar är ju vanliga ekonomiska företag. Så
tänker jag att man eventuellt, men det är ju det som är det svåra, kan konstatera att det blir en
skada ekonomiskt -exempelvis att renkalvarna minskar per år eller att det blir merkostnader för
sameby att flytta drivvägarna. Kan man visa det, konstatera det, då kan det bli tal om en
ersättning för företagsskada. Tänker jag mig, eventuellt. Men det är ju svårt att visa det konkret
tänker jag då rättigheten är så extensiv, men det skulle väl kunna vara möjligt, ja.

Fråga 6. Vad är det som eventuellt ersätts? Exempelvis minskad betesareal eller
försvårat bete p.g.a störningar.
Frågan bidrar till att svara på studiens frågeställning om hur renskötselrätten beaktas i en
lantmäteriförrättning vid markåtkomst inom rennäringens året-runt-marker och på frågeställningen om hur
värdebedömningen sker i en lantmäteriförrättning när ersättning utgår för intrång i renskötselrätten.
Respondent A
Svar: Jag har aldrig behövt utöva någon ersättning, de har varit underrättade men inte uttalat
någon erinran om ersättning.
Respondent B
Svar: Det som händer är att det blir oändligt mycket dyrare för samebyn att hålla renarna ihop
om det skiljs. Jag har ingen aning om hur det skulle beräknas egentligen. Men skulle tro att det
är merkostnader som ska ersättas, det är ju det som egentligen händer. Betesrätten har de ju i
alla fall. Om vi bygger en väg så är det inte så att de förlorar inte så mycket bete, så det blir ju
svårt att värdera på den grunden.
Respondent C
Svar: Vet ej
Respondent D
Svar: Vet ej.
Respondent E
Svar: Det är också svårt för mig att svara på. Men det beror väl lite på från fall till fall. Är det en
flyttled som påverkas eller är det betesmark som påverkas eller hur stor blir störningen, jag tror
väl att det avgör lite grann vad det är som ersätts också och till vilken grad.
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Respondent F
Svar: Egentligen vet jag inte, det är bara ett resonemang som jag för i mitt huvud här: Jämfört
med andra rättigheter –alltså för alla rättighetshavare som blir påverkade av en förrättning så
kan det ju bli aktuellt med alla tre alternativ du sa (minskad betesareal, försvårat bete, eller
störningar), och då blir ju ersättning därefter i en glidande skala.
Respondent G
Svar: Ersättning för minskat bete tror jag är väldigt svårt att påvisa, att det faktiskt blir någon
direkt skada för den berörda samebyn i kronor och ören. Det jag kan tänka mig är när det blir
mer konkreta skador, till exempel att man får längre drivnings-/flyttväg. Eller att man är
väldigt nära ett viste där man kanske gör kalvavskingring eller slakt, om det då händer grejer
väldigt nära sådan områden och att det verkligen blir en direkt märkbar effekt som skadar och
ger upphov till merkostnader. I de fallen kan jag tänka mig att det kan utgå ersättning.
Fråga 7. Finns det underlag för att beräkna en störnings inverkan?
Frågan bidrar till att svara på studiens frågeställning om hur värdebedömningen sker i en
lantmäteriförrättning när ersättning utgår för intrång i renskötselrätten.
Respondent A
Svar: Jag kan bara svara teoretiskt att jag tror att det kan hända i vissa särskilda fall men inte
allmänt.
Respondent B
Svar: Inte vad jag känner till.
Respondent C
Svar: Vet ej.
Respondent D
Svar: Nej inte vad jag känner till.
Respondent E
Svar: Jag tror att vi har schablonberäkningar för övrigt men jag känner inte till att det skulle
finnas till i det här fallet.
Respondent F
Svar: Inte vad jag känner till.
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Respondent G
Svar: Nej det gör det inte. Rent generellt finns det ganska få underlag för att beräkna
störningars inverkan, ren allmänt. Det finns definitivt inte för renskötselrätten
Fråga 8. Tar du hjälp av sakkunnig i dessa frågor?
Frågan bidrar till att svara på studiens frågeställning om hur renskötselrätten beaktas i en
lantmäteriförrättning vid markåtkomst inom rennäringens året-runt-marker och på frågeställningen om hur
värdebedömningen sker i en lantmäteriförrättning när ersättning utgår för intrång i renskötselrätten.
Respondent A
Svar personligt: Om jag skulle hamna i den situationen skulle jag det, men jag skulle i första
hand fråga lantmätare i norr.
Svar generellt: Jag tror att det är väldigt få som kan tänka att det går att ta hjälp utifrån men det
är en fråga för någon som jobbat mer med förrättningar inom renbetesland.
Respondent B
Svar personligt: Både och skulle jag säga. När det är nyanläggande av vägar har vi alltid en
vägteknisk sakkunnig och då kollar han på dessa frågor tillsamman med oss på lantmäteriet och
så diskuterar vi olika alternativ på sträckningar för att se till att vägen får en dragning som blir
bra dels för boende där. Sen kollar man även på rennäringen och miljövärden och allting annat
så att vägen inte strider mot allmänna intressen vilket rennäringen är, särskilt om man är uppe
på året-runt-marker. När det gäller värderingen…Skulle det bli fråga om ett skarpt läge som
landar i att intrånget är så pass stort så att det måste värderas så skulle jag absolut ta hjälp av
värderingssakkunnig. Men jag har inte gjort det hittills.
Svar generellt: Om det gäller värdering så skulle jag tro att svaret är ja på den frågan. I övrigt så
skulle jag mer tro på att det är samråd som är metoden som de flesta gör, att man samråder med
Länsstyrelsen.
Respondent C
Svar personligt: Jag har inte handlagt förrättningar där jag bedömt att rennäringen påverkats.
Svar generellt: Vet ej
Respondent D
Svar personligt: Ja det skulle jag göra, har inte sådan värderingskunskap. Jag skulle ta hjälp av
lantmäteriets egen värderingspool eller utomstående sakkunnig.
Svar generellt: Jag tror att många tar hjälp av sakkunniga, få lantmätare som kan värdera själva
idag.
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Respondent E
Svar personligt: Det skulle jag göra, så ja.
Svar generellt: Absolut. Det går dessutom mer och mer åt det hållet. Inte bara vad gäller
renskötselrätten utan även allmänt, alltså att lantmätare tar färre beslut själv i värderingsfrågor
utan oftare anlitar sakkunniga för väg, vatten, byggnad och sådana delar.
Respondent F
Svar personligt: Nej jag har aldrig gjort det, nej. Jag har inte påträffat det så att jag har behandlat
den uttryckligen i en förrättning. Det som vi egentligen kommer i kontakt med, i vart fall i
Jämtlands län, så är det ju… Det sätt vi ser att en fastighet är berörd av den här rätten, det är ju
att det finns en anmärkning på fastigheten om att fastigheten tillhörde staten innan juni 1992.
Då ska man förstå att den här fastigheten belastas av en renskötselrätt.
Jag tror att det enda som görs i 97 procent av alla förrättningar, det är att man ser till att den
här anmärkningen förs vidare till den nybildade fastigheten om man gör en avstyckning. Detta så
att man ser att den här rätten finns, men jag tror inte att man vidtar några andra åtgärder
egentligen i normalfallet.
Svar generellt: Nej det tror jag inte alls att man gör.
Respondent G
Svar personligt: Vet ej. Jag har aldrig varit med om det.
Svar generellt: I ett fiktivt scenario om man skulle hamna i den situationen så tror jag att en
värderare skulle utses som sakkunnig men jag tror inte att man skulle utse någon sakkunnig
inom rennäringen. Att värderaren efter att ha utrett och pratat med den berörda samebyn, och
utifrån vad dem säger då gör en bedömning och uppskattar en ekonomisk skada. Men som sagt,
att man skulle förordnar någon sakkunnig som specifikt har koll på rennäringen, det tror jag inte
att man skulle göra.

Fråga 9. Har du beslutat ersättning för intrång i rennäringens året-runt-marker
någon gång?
Frågan bidrar till att svara på studiens frågeställning om hur renskötselrätten beaktas i en
lantmäteriförrättning vid markåtkomst inom rennäringens året-runt-marker och på frågeställningen om hur
värdebedömningen sker i en lantmäteriförrättning när ersättning utgår för intrång i renskötselrätten.
Respondent A
Svar: Nej
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Respondent B
Svar: Nej.
Respondent C
Svar: Nej
Respondent D
Svar: Nej
Respondent E
Svar: Nej
Respondent F
Svar: Nej.
Respondent G
Svar: Nej det har jag inte gjort.

Fråga 10. Vad skulle du önska att det togs fram för material och/eller utbildning
på området?
Denna fråga syftar till att ge underlag till framtida förbättringar genom att inventera vilka
önskemål/åsikter förrättningslantmätare har om utbildning och handläggningsstöd.
Respondent A
Svar: Det vore bra om det ingick någon rad eller slide på grundkurserna här (på lantmäteriet).
Det kanske är onödigt att ha en jättestor utbildning om det men det är bra om det tas fram
utbildningsstöd. Ta fram något material som man kan titta på om man skulle hamna i den
situationen och ta med det i de handböcker som finns.
Respondent B
Svar: Den första och den viktigaste delen är att vi måste börja fundera kring i våran inledande
utredning om sameby ska vara sakägare eller inte… och hur det ska göras. Man måste ju börja
där. Som metod för detta tror jag på internutbildning och att det skrivs in i handböckerna som
vi använder oss mycket av.
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Respondent C
Svar: Ja jag tror att information behövs. Information och utbildning är aldrig fel. Rent generellt
bra om det skulle finnas utbildning på området även fast man inte träffar på det i sitt dagliga
arbete. Många fyller inte i registeruppgiften om före detta kronomark, och förstår inte varför
man måste gör det och lägger heller inte in gränsen för ”före detta statliga gräns” (se fråga 1).
Respondent D
Svar: Har inga synpunkter nu eftersom jag inte stött på problemet. Man behöver vara i en sådan
situation för att vet vad som skulle behövas.
Respondent E
Svar: Jag tänker så här, att till att börja med kan jag ju läsa det som finns och när jag inte har läst
det så har jag lite svårt att säga vad vi har och inte. Men jag kan ju tycka att överlag så är
kunskaperna dåliga och att man säkert skulle behöva se över rutiner om hur man arbetar med
sådan här frågor.
Praktiska handledningar i hur man ska kunna identifiera problemet i och med att vi jobbar i
områden där vi vet att det bedrivs renskötsel men det framgår ju inte alltid…-Du måste ibland
bara veta det.
Det hjälper inte att vi som kontor sitter grannar med majoriteten av de samebyar som finns i
landet, jag tror att kunskapen är lika dålig hos oss som hos handläggare som sitter i Skåne. Jag
tror inte att det gör någon skillnad där, utan överlag informeras och utbildas det för lite.
Respondent F
Svar: Någonting.
Som jag uppfattar det i nuläget så finns det ingenting. Frågan är till och med… Det var uppe
som en fråga på vår enhet här för ett tag sedan om huruvida samebyn ens ska ses som sakägare i
en förrättning. Alltså om man konstaterar att rätten berörs, om det då ens är något som vi kan
behandla i förrättningen eller om det är något som ska behandlas i särskild ordning, genom
något annat myndighetsförfarande… jag vet ju inte vad det skulle vara…
Men att det är en rätt som är så pass unik att den inte faller in inom våra ramar. Och det är
kanske det som är anledningen till att, -om det nu är så, jag är inte 100 procent säker i den här
frågan om det är så eller inte. Men om det skulle vara så, så skulle det förklara varför det inte
finns något material hos oss om värdering då det inte är något som vi ska eller kan hantera. Utan
det är något som skulle lösas i annan ordning.
Så svaret på frågan blir ju att det vore intressant med lite mer material men å andra sida om det
här är en fråga som vi inte kan hantera inom förrättningar, då finns det ju inget behov. Då får
man söka den här informationen på sin fritid, om man är intresserad av det.
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Respondent G
Svar: Alltså egentligen upplever jag inte det som ett problem, inte ännu. Men jag kan tänka mig
att det i framtiden på grund av exploatering kan bli ett problem. Framförallt turistboenden som
är högt belägna i fjällnära områden. Själva värderingen av eventuella skador är nog sekundärt.
Det jag tror man får börja med, och behöver hjälp och stöd med, är att reda ut vad det här är för
typ av rättighet, vilken omfattning har den och vad den innebär. Att få arbetsstöd i detta just för
att kunskapsnivån om renskötselrätten generellt är låg. En handbok hade i så fall räckt.
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Bilaga J

J1

J2

J3

J4

