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“Self-determination is not a mere phrase. It is an 
imperative principle of action, which statesmen 

will henceforth ignore at their peril.”1 
President Woodrow Wilson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Raič, David, Statehood and the Law of Self-Determination, Kluwer Law International, Haag 2002, sid. 176. 
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Sammanfattning 
 

Idag etablerar sig flertalet gruvbolag i Sverige på marker som även är av intresse för samerna 
och den rennäring som de bedriver på markerna.  Denna uppsats belyser det regelverk som 
behandlar de rättigheter samerna, som urbefolkning, har gentemot Sverige. Sverige har fått 
skarp kritik från FN: s rasdiskrimineringskommitté (CERD) för att samernas rättigheter som 
urbefolkning inte skyddas tillräckligt i samband med den mineralutvinning som pågår i 
Sápmi. Främst riktas kritiken mot att samerna inte konsulteras i förväg när gruvbolagen 
etableras på renbetesmarker.  

Urbefolkningarnas rättigheter skyddas genom flera folkrättsliga överenskommelser såsom 
konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen för 
avskaffande av rasdiskriminering (ICERD), konventionen ILO 169 och FN: s deklaration om 
ursprungsfolkens rättigheter. En av de viktigaste rättigheter som uppställs för 
urbefolkningarna inom folkrätten är rätten att konsulteras och att ge ett fritt, informerat 
godkännande innan ett projekt som påverkar dem företas. Detta är dock inget som den 
svenska lagstiftningen reglerar. Det finns indikationer på att vissa av dessa rättigheter har 
uppnått status av sedvana vilket i så fall innebär att Sverige blir bunden av dessa. 

I den svenska lagstiftningen uppställs visst skydd för rennäringen främst genom miljöbalkens 
regler. Uppsatsen visar dock att åtgärder som har negativ inverkan på rennäringen ändå 
godkänns då rennäringen har fått ge vika för samhällsekonomiska intressen.  
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Abstract 
 

In Sweden today several mining companies are establishing their industries on lands that are 
also of interest to the Sami people and their reindeer husbandry. This essay examines the 
regulations regarding the rights of the Sami as indigenous peoples and the duties Sweden has 
towards them. Sweden has received critique from the UN Committee on the Elimination of 
Racial Discrimination (CERD) because the rights of the Sami are not sufficiently protected in 
connection with the extraction of minerals in Sápmi. The critique is mainly in regards to the 
lack of consultation before the mining companies are established. 

The rights of the indigenous peoples are protected through several international agreements 
such as the International Convention on Civil and Political Rights (ICCPR), the International 
Convention on the Elimination of Racial Discrimination (ICERD), the ILO Convention 169 
and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. One of the most important 
rights is the right to be consulted and to give a free, prior and informed consent to a project 
that will affect the indigenous peoples. This is not regulated in the Swedish legislation. 
However there are indications that these rights are customary international law, which would 
mean that Sweden is bound by it. 

The reindeer husbandry is protected to some extent in Swedish legislation, primarily through 
the Environmental Code. The essay shows that some actions that have a negative impact on 
the reindeer husbandry are allowed anyway, mostly because socioeconomic interests have 
been of more importance. 
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Förkortningar 
 

ACHR  American Convention on Human Rights  
CERD  FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering (Committee 

on the Elimination of Racial Discrimination) 
f. följande sida 
ff. följande sidor 
FN  Förenta Nationerna 
GJB  Gamla jordabalken (i 1734: års lag) 
GL  Gruvlag (1974:342) 
HRC  Kommittén för mänskliga rättigheter (Human Rights Committee) 
Ibid.  på samma ställe 
ICCPR  Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

(International Covenant on Civil and Political Rights) 
ICJ Internationella domstolen (International Court of Justice) 
ILO Internationella arbetsorganisationen (International Labour 

Organization) 
MB Miljöbalken (1998:808) 
ML Minerallag (1991:45) 
NJA Nytt juridiskt arkiv 
RNL  Rennäringslag (1971:437) 
prop.  Proposition 
SOU  Statens offentliga utredningar 
UNHRC  Förenta Nationernas råd för mänskliga rättigheter (United Nations 

Human Rights Council) 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
En artikel i Dagens Nyheter i september 2013 uppmärksammades en konflikt mellan 
utländska gruvbolag och samer i samband med mineralutvinning i de renskötselområden som 
tillhör samerna.2 Konflikten bottnar till viss del i den nya minerallagen (1991:45), vidare ML, 
och att denna lag inte skyddar rennäringen i tillräckligt stor utsträckning. Det samma gäller 
för reglerna i miljöbalken (1998:808), vidare MB, där samernas rättigheter inte har 
tillgodosetts på ett acceptabelt sätt. Dessa lagar gör det mycket svårare för samerna att få sina 
intressen tillgodosedda och skyddade från mineralutvinning. I en debattartikel skrev 
företrädare för samiska organisationer att den exploatering som just nu sker är att likna vid en 
kolonialisering, när svenska staten tillåter utländska gruvbolag att utvinna naturresurser på 
bekostnad av rennäringen.3  

FN: s rasdiskrimineringskommitté (CERD) riktade kritik mot Sverige i en deras rapport från 
augusti 2013. Kritiken lyfter fram både det faktum att gruvbolagen får exploatera marken utan 
godkännande från samerna men även att Sverige inte har gjort tillräckligt för att förstärka 
samernas skydd. Samerna som urbefolkning ska ha en rätt att medverka i beslut som rör dem, 
något som Sverige i detta fall har åsidosatt. ILO- konventionen 169, som är en mycket viktig 
konvention rörande urbefolkningarnas rättigheter, har inte ratificerats. Samtidigt har 
diskussioner om ett samarbete med de övriga nordiska länderna om en gemensam lagstiftning 
rörande samerna gått för långsamt fram enligt CERD.4  

Det finns flera viktiga frågor gällande den situation som har uppkommit i Sápmi, vilket är 
samernas egen benämning på sitt land. Först och främst är det frågan om det finns en rätt till 
självbestämmande för samerna och vilket uttryck den rätten tar i förhållande till 
mineralutvinningen. Det även en fråga om den svenska rätten är förenlig med de folkrättsliga 
förpliktelser som Sverige har åtagit sig. Det finns även indikationer på att vissa av de 
folkrättsliga regleringarna gällande urbefolkningars rättigheter har uppnått sedvanerättslig 
status, vilket i så fall hade bundit Sverige till dessa. 

 

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att utreda samernas rätt till självbestämmande över 
renbetesmarkerna, huruvida det existerar en rätt och i så fall vad den innefattar. Det ska även 
utredas vilken betydelse rätten till självbestämmande har vad gäller den mineralutvinning som 
sker på renskötselområdena och vilket inflytande som samerna har en rätt till.  

För att uppnå detta syfte ämnar arbetet belysa två huvudsakliga aspekter, den folkrättsliga och 
den nationella. Av vikt är de internationella regleringar som behandlar urbefolkningars rätt till 
mark och naturresurser och dessa ska diskuteras och jämföras med den svenska lagstiftningen.  

Den frågeställning som arbetet ska besvara är om Sverige uppfyller sina folkrättsliga 
skyldigheter gentemot samerna i samband med mineralutvinningen. 

                                                
2 Dagens Nyheter, ”Samer stöttas av FN i gruvkonflikt” http://www.dn.se/nyheter/sverige/samer-stottas-av-fn-i-
gruvkonflikt/  Publicerad 2013-09-11 10:31. Senast tillgänglig 2015-07-28. 
3 Dagens Nyheter ”Sverige skänker bort tillgångar i Sameland” http://www.dn.se/debatt/sverige-skanker-bort-
tillgangar-i-sameland/  Publicerad 2013-08-21. Senast tillgänglig 2015-07-28. 
4 FN:s kommitté för avskaffande av all rasdiskriminering (CERD), Concluding observations on the combined 
nineteenth to twenty-first periodic reports of Sweden, 30 augusti 2013. Pkt. 17 och 19. 
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1.3. Metod och material 
Den metod som används i arbetet är den rättsvetenskapliga metoden. Denna metod omfattar 
mer än både rättskälleläran och den klassiska juridiska metoden då även andra analysmetoder 
inkluderas.5 Arbetet har ett visst komparativt perspektiv då den internationella och svenska 
rätten jämförs med varandra för att se i vilken mån Sverige uppfyller sina skyldigheter. I och 
med detta är den juridiska metoden för begränsande då den främst ämnar utreda ett visst 
sakförhållande utifrån rättsreglerna.6 Den rättsvetenskapliga metoden innefattar även 
rättskälleläran och då arbetet kommer behandla både svensk och internationell rätt är det av 
vikt att beröra både rättskällorna och dess betydelse i de olika systemen.  

Rättskällorna i svensk rätt är grovt sett lagar, förarbeten, praxis och doktrin och detta är även 
den ordning i vilken källorna ska tillämpas.7 De internationella källorna finns i stadgarna för 
den internationella domstolen (ICJ) Art. 38:1 där internationella traktat, sedvanerätt och 
principer är de primära källorna och praxis och doktrin är sekundära.8 Inom den 
internationella rätten ska även soft law beröras. Soft law är ett icke-bindande instrument men 
det kan ge bevis på förekomsten av sedvanerätt och då en del av arbetet kommer beröra 
frågan om huruvida det förelägger sedvanerätt så har soft law instrumenten betydelse för 
framställningen.9  

Doktrin hör till de sekundära källorna i både svensk och internationell rätt men kommer ändå 
användas i detta arbete för att få en djupare kunskap om ämnet.  

Arbetet kommer till stor del gå ut på att undersöka de rättskällor som finns inom ämnet och 
huruvida dessa har efterföljts. Praxis rörande ursprungsbefolkningars rätt till mark och vatten 
i både svensk och internationell rätt kommer granskas för att finna hur regleringarna kring 
urbefolkningars rättigheter har tolkats och tillämpats av domstolarna.  

 

1.4. Avgränsningar 
Självbestämmande är ett mycket omfattande område där flertalet aspekter kan diskuteras. 
Arbetet kommer kortfattat ta upp några av dessa aspekter för att ge läsaren en uppfattning om 
begreppet. Huvudsakligen är det dock samernas rätt till internt självbestämmande över sina 
naturresurser som kommer beröras. 

Arbetet kommer behandla både folkrättslig och svensk lagstiftning. Samerna är ett folk som 
finns i flera länder och i nuläget finns det inga gemensamma bestämmelser länderna emellan 
gällande samerna. Därför kommer det endast vara den svenska regleringen som behandlas, en 
komparativ studie hade visserligen varit av intresse, men möjligheterna till detta begränsas av 
arbetets omfång.  
                                                
5 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare- ämne, material, metod och argumentation, uppl. 2:1, 
Norsteds Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 36ff. 
6 Ibid. sid 37f. 
7 Ibid. sid. 36. 
8 Förenta Nationerna, Statute of the International Court of Justice, Antagen i San Francisco 26 juni 1945. Trädde 
i kraft 24 oktober 1945. Art. 38.1 

9 Boyle, Alan, ”Soft law in international law-making” i International Law, Evans (ed), Oxford University Press, 
USA, 2014, sid. 118. 
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Renskötselrätten innefattar förutom själva renskötseln även rätt till jakt- och fiske samt viss 
skogsavverkning som krävs i samband med renskötsel.10 Arbetet har avgränsats till att beröra 
renskötseln då det är konflikten gällande mark som ska behandlas. 

Den huvudsakliga frågan gäller självbestämmande över mark men ett avsnitt berör även de 
ekonomiska aspekterna som uppkommer i samband med intrång och skada vid 
mineralutvinningen. Detta är för att visa på renskötselrättens särställning och hur den svenska 
lagstiftningen ersätter samerna. 

 

1.5. Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i sju kapitel där de första faktakapitlen ämnar redogöra för de 
internationella regleringarna rörande självbestämmande och urbefolkningarnas rättigheter. 
Därefter följer en redogörelse om samerna och den svenska lagstiftningen. 

Kapitel 2 redogör för begreppet självbestämmande och är ämnat att ge en läsaren en bättre 
förståelse för betydelsen av självbestämmande och dess framväxt. 

Kapitel 3 behandlar rätten till mark och vatten utifrån den folkrättsliga regleringen. Där 
redogörs för betydelsen marken har för urbefolkningarna och hur deras rätt till 
självbestämmande behandlas. Den viktiga aspekten av rätten till självbestämmandet, 
nämligen urbefolkningarnas rätt att delta i beslut som påverkar dem och deras leverne 
behandlas samt  

I kapitel 4 ges en kortare bakgrund till det samiska folkets historia och hur deras ställning och 
möjlighet till självbestämmande ser ut i Sverige idag. 

Kapitel 5 är det avslutande faktakapitlet och går djupare in på den svenska lagstiftningen 
gällande skyddet av rennäringen. Kapitlet redogör även för minerallagstiftningen och 
miljölagstiftningen som är de två huvudsakliga regleringarna i svensk lag vad gäller det skydd 
som uppställs för rennäringen.  

I kapitel 6 analyseras den fakta som framkommit i arbetes tidigare avsnitt och ska även 
besvara arbetets frågeställning. 

I det avslutande kapitel 7 presenteras en slutsats av vad som framkommit i arbetet samt 
författarens avslutande kommentarer. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 17-18§§ och 25§ Rennäringslag (1971:437). Vidare RNL. 
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2. Självbestämmande 
 

2.1. Självbestämmande innan 1945 
Tankarna och idéerna runt självbestämmande uttrycktes redan i samband med både 
Amerikanska Självständighetsförklaringen 1776 och den Franska Revolutionen 1789 där 
synen förändrades från att se folket som kungens subjekt till det att de styrande skulle vara 
ansvariga för folket.11 Visserligen var båda revolutionerna rotade i upplysningstidens tankar 
där självbestämmandet i första hand riktade sig till individen och inte till folket på samma sätt 
som dagens definition, men grundtanken att statens makt ska utgå från folkets vilja 
genomsyrar idéen kring självbestämmande.12  

Under utvecklingen av begreppet är det framför allt två personers tolkning av rätten till 
självbestämmande som är särskilt intressanta, Ryssland och USA:s forna ledare Lenin och 
Wilson. Lenin strävade efter att, genom självbestämmande, befria de förtryckta folken genom 
separation från staten och därmed även skapa en socialistisk revolution.13 Lenin baserade sin 
teori kring tre grundtankar. Folken som åberopade självbestämmande skulle göra det med 
avsikten att fritt kunna bestämma sitt eget öde, självbestämmande skulle tillämpas efter 
konflikter mellan stater för att bestämma vilken stat som skulle få vilket territorium, och 
slutligen skulle det vara en grundprincip för att till slut befria alla kolonier från de styrande 
staterna.14 Även om Lenin verkade för självbestämmande och det politiska inflytande som 
Sovjetunionen hade till viss del har gjort att principen har fått så stor betydelse idag, så var det 
socialismen som kom i första hand och som även genomsyrade hans syn på 
självbestämmande.15 De socialistiska tankarna gjorde istället att det var arbetarklassen i första 
hand som skulle ha självbestämmande och inte hela befolkningen.16 

USA: s president Wilsons tolkning av principen om självbestämmande baserades på tankar 
om demokrati och folkets rätt att välja sin egen regering. Med andra ord så satte Wilson ett 
likhetstecken mellan självbestämmande och självstyre inom en stat.17 Wilsons tolkning gällde 
till en början bara det interna självbestämmandet men efter första världskrigets slut så 
anpassades denna till att även inkludera externa relationer och kunde därmed användas som 
en grundläggande princip vid fredsförhandlingarna.18  

 

2.2. Självbestämmandets olika ansikten 

2.2.1. Externt självbestämmande 
Externt självbestämmande är kanske det som i första hand åsyftas när det gäller 
självbestämmande även om detta inte är lika vanligt förekommande längre. I första hand 
innebär det en rätt för kolonialbefolkningar att frigöra sig och bilda en egen stat, men till viss 

                                                
11 Cassese, Antonio, Self-Determination of Peoples- A Legal Reappraisal, Cambridge University Press, 1995, 
sid. 11. 
12 Raič, David, Statehood and the Law of Self-Determination, Kluwer Law International, Haag, 2002, sid. 175. 
13 Cassese, sid. 17. Även Raič, sid. 185. 
14 Cassese, sid. 15f. 
15 Ibid. Sid. 19. 
16 Ibid. Sid. 18. 
17 Ibid. Sid 19. 
18 Raič, sid. 180f. 
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del kan även folk som blir förtryckta av staten få en rätt till externt självbestämmande.19 Det 
står uttryckligen i både ICCPR och ICESCR: s första artikel att alla folk har en rätt till 
självbestämmande och därmed rätten att fritt bestämma sin politiska status och driva den 
ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen framåt.20 I ett utlåtande från ICJ förstärktes 
positionen för icke självstyrande områden ytterligare då det sades att utvecklingen i 
internationell rätt gällande icke självstyrande områden har gjort principen om 
självbestämmande tillämplig för dem alla.21  

Anledningen till att externt självbestämmande är begränsat just till kolonier och, under vissa 
särskilda förutsättningar, ett folk, är att det står i samspel till den territoriella integriteten och 
en respekt för redan existerande gränser.22 Den externa aspekten av självbestämmande är den 
som är mest problematisk då den leder till bildandet av en ny stat på bekostnad av en redan 
existerande stat och för att inte orsaka för omvälvande förändringar som destabiliserar 
omvärlden så är användandet strikt reglerat. Dessa tankar förtydligas i en resolution av FN: s 
generalförsamling där det stadgas att en hel eller delvis upplösning av en existerande stat är 
oförenligt med syftet och de principer som FN-stadgan har satt upp.23 I de fall där externt 
självbestämmande har gjorts olagligt som exempelvis Turkiets invasion av norra Cypern så 
leder detta till att den nya ”staten” inte erkänns av det internationella samhället.24 

Det första fallet rörande externt självbestämmande är från 1920 och gällde Åland och 
befolkningens önskan att tillhöra Sverige istället för Finland. Åland tillhörde tidigare Sverige, 
ön har behållit det svenska språket och invånarna ville ha rätten att fritt bestämma sitt eget 
öde. Nationernas Förbund beaktade huruvida det fanns en absolut rätt för en minoritet att bli 
självständigt och då en sådan regel skulle motverka den grundläggande idéen om staten som 
en territoriell och politisk enhet var detta inte gällande. Däremot fanns det en möjlighet till 
externt självbestämmande som en sista utväg om staten inte ville eller kunde upprätthålla 
effektiva och rättvisa garantier för folket. Då rapportörerna från Förbundet inte fann några 
tecken på att Finland på något sätt skulle behandla den åländska befolkningen illa fann de att 
Åland därför skulle fortsätta tillhöra Finland.25 

En slutlig viktig aspekt av det externa självbestämmandet, som endast berör 
kolonialbefolkningar, är att om denna rätt en gång utövats så har rätten gått ut, alltså folket 
kan inte använda sig av den rätten igen. 

The territory of a colony or other Non-Self-Governing Territory has, under the Charter, 
a status separate and distinct from the territory of the State administering it; and such 
separate and distinct status under the Charter shall exist until the people of the colony 

                                                
19 Sterio, Milena, The Right to Self-Determination under International Law- ”Selfistans”, secession, and the rule 
of the great powers. Routledge, Croydon 2013, sid. 19. 
20 Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), 999 UNTS 171, antagen 16 december 
1966, trädde i kraft 23 mars 1976. 
21 Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) 
notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), ICJ Rep 1971 16, par. 52.  
22 Sterio, sid. 21. 
23 FN: generalförsamling, Resolution 1514, Declaration on the granting of independence to colonial countries 
and peoples. 14 december 1960. Par. 6. 
24 Sterio, sid. 21. 
25 Nationernas Förbund, Doc. 21/68/106.[VII] (1921):Lengthy report submitted to the Council of the LN by the 
Commission of Rapporteurs, detailing the Aaland Islands question.  
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or Non-Self-Governing Territory have exercised their right of self-determination in 
accordance with the Charter, and particularly its purposes and principles.26 

2.2.2. Internt självbestämmande 
För de folk som inte är en kolonialbefolkning och därmed inte har rätt till externt 
självbestämmande i första hand så finns möjligheten istället till internt självbestämmande. Om 
den externa aspekten innebär definitionen av ett folk i relation till andra folk och stater så är 
den interna aspekten relationen mellan ett folk och den egna staten.27 Internt 
självbestämmande innebär alltså att folket har en rätt till att fritt välja sitt politiska och 
ekonomiska styre.28  

Ekonomiskt självbestämmande innebär en rätt för folket fritt använda sina naturresurser i 
enlighet med demokratiskt tagna beslut.29 Det var i samband med uppkomsten av det externa 
självbestämmandet som det ansågs vara av vikt att den ”nya” staten även hade ett ekonomiskt 
oberoende från moderstaten, det var en rättighet som kom tillsammans med 
självbestämmandet och till en början var det inte en separat rättighet.30 Den ekonomiska 
aspekten av självbestämmande är att det är en fristående rättighet från den externa och dess 
skydd har förstärkts ytterligare. Ett folks rätt till självständighet över sina naturresurser ska ta 
i beaktande både utvecklingen och välbefinnandet av folket i staten, samtidigt som brott mot 
folkets rätt till sina naturresurser strider mot FN-stadgans principer.31  

 

2.3. Definitionen av ett folk 
De två mänskliga rättighetskonventionerna ICCPR och ICESCR ger, i den första artikeln, 
självbestämmanderätten till alla folk men det ges ingen vidare definition på vilka som kan 
klassas som folk. Ingen direkt definition kan hittas överhuvudtaget i internationella 
konventioner. Det finns flertalet olika definitioner som även har förändrats under tid som 
under avkoloniseringen på 1960-talet då ingen större hänsyn togs till de faktiska folken utan 
man gick efter den politiska och territoriella enhet som styrdes av en kolonialmakt.32 Den 
tolkning som präglar definitionen av ett folk idag kan hämtas från president Wilsons idé som 
istället säger att ett folk är en etnisk eller nationellt samhälle.33 

En av anledningarna till att det är viktigt att definiera vad ett folk är att det är enkelt att 
förväxla ett folk med en minoritet. Det är bara ett folk som har rätt till självbestämmande 
medan en minoritet får sitt skydd från staten.34 Rättigheterna för minoritetsbefolkningar 
stadgas i ICCPR artikel 27 och där står det att personer som tillhör en minoritet ska inte nekas 

                                                
26 FN, 2625 (XXV). Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-
operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, A/RES/25/2625, 24 oktober 1970. 
27Thornberry, Patrick, The democratic or internal aspect of self-determination with some remarks on 
Federalism, Tomuschat. C. (ed), Modern Law of Self-Determination, 101-138, Kluwer Academic Publishers, 
Nederländerna 1993, sid. 101.  
28 Cassese, sid. 101. 
29 Farmer, Alice,”Towards a meaningful rebirth of economic self-determination: Human rights realization in 
resource-rich countries”, 39 N.Y.U.J. Int’L. & Pol. 417 (2006-2007) 417-474. Sid. 418. 
30 Ibid. Sid. 423. 
31 FN, 1803 (XVII). Declaration on Permanent Sovereignty over Natural Resources, U.N. GAOR, 17th Sess., 
Supp. No. 17, U.S. Doc. A/5217. 14 december 1962. §1 och 7. 
32 Bring, Ove, FN-Stadgan och världspolitiken- Om folkrättens roll i en föränderlig värld, Norstedts Juridik AB, 
Göteborg 2002, sid. 195f. 
33 Moore, Margaret, Introduction: The Self-Determination Principle and the Ethics of Secession, Moore, M. (ed) 
National Self-Determination an Secession, 1-14, Oxford University Press Inc, New York 1998, sid. 3.  
34 Sterio, sid. 18. 
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rätten till sin egen kultur, religion och sitt eget språk. Både en minoritet och ett folk har rätten 
till kultur, religion och språk, men skiljer sig åt i fråga om de politiska rättigheterna som 
endast tillfaller folket.35 

Även om det finns flera olika definitioner så finns det några gemensamma faktorer som kan 
delas upp i objektiva och subjektiva grunder. De objektiva faktorerna är språk, kultur, 
religion, ras, etnicitet, territorium och historia och det undersöks till vilken omfattning som 
gruppen delar dessa. De subjektiva grunderna tittar istället på huruvida gruppen ser sig som 
ett eget folk.36 Egentligen skiljer sig inte definitionen av ett folk särskilt mycket från det som 
gäller för en minoritet vilket gör det svårt att bestämma rätten till självbestämmande men ofta 
så har ett folk existerat i landet före bildandet av själva staten, en ursprungsbefolkning.37 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                
35 Ibid. Sid, 17. 
36 Ibid. Sid, 16. Även Xanthaki, Alexandra, Indigenous Rights and United Nations Standards- Self-
Determination, Culture and Land, Cambridge University Press, New York, 2007, sid. 136.  
37 Ibid. Sid, 16.  
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3. Internationell reglering rörande självbestämmande och 
ursprungsbefolkningars rätt till mark och vatten 

3.1. Ursprungsbefolkningars rätt till mark och vatten enligt internationell rätt 

3.1.1. Förhållandet mellan ursprungsbefolkningar och marken 
Det är nödvändigt att förstå vikten av ursprungsbefolkningarnas relation till marken och att 
den relationen även är av fundamental skillnad i jämförelse med andra delar av en 
befolkning.38 Martinez Cobo skriver i sin rapport att marken är en del av 
ursprungsbefolkningarnas existens och deras relation till marken är av kulturell, emotionell, 
spirituell och religiös karaktär samtidigt som både traditioner och lagar kretsar kring 
marken.39 En viktig del av diskussionen kring markrättigheterna har varit just det att både den 
kulturella och den fysiska överlevnaden av ursprungsbefolkningarna anses vara beroende av 
marken och dess naturresurser. Även ur ekonomisk synpunkt är marken betydelsefull då den 
bidrar till en viktig inkomstkälla.40 Ett yttrande från observatören för International Indian 
Treaty Council under arbetet med FN: s Ursprungsdeklaration41 ger ytterligare klarhet i hur 
ursprungsbefolkningarna ser på marken; ”Land was indigenous peoples' sacred mother, life 
giver and the source of their survival, and therefore articles 25, 26 and 3 were the heart and 
soul of the draft”.42 

3.1.2. En rätt till egendom eller en kulturell rättighet? 
Det finns två huvudsakliga perspektiv som har använts både av nationella och internationella 
domstolar gällande tolkningen av urbefolkningarnas rätt till marken och båda dessa finner 
stöd i de olika konventionerna för mänskliga rättigheter.43 Rätten har diskuterats utifrån 
antingen en rätt till egendom (property) eller som en kulturell rättighet.44 I FN: s deklaration 
om mänskliga rättigheter finns det i artikel 17 både en rätt att äga egendom själv samt 
tillsammans med andra och även ett förbud mot att godtyckligt fråntas denna egendom.45 
Denna artikel gäller generellt för alla människor och är inte specifikt för urbefolkningarna 
vilket gör skyddet för deras rätt svagare. En stor svårigheten med att tillämpa denna artikel på 
urbefolkningarna är att land och egendom är skilda saker. Med egendom är den traditionella 
synen, både internationellt och nationellt, att en enskild ägare har rätt till sin egendom 
gentemot andra medan urbefolkningarna gör anspråk på ett kollektivt ägande.46 Även 
definitionen av vad som konstituerar egendom varierar i de nationella lagstiftningarna, i fallet 
Awas Tingni v Nicaragua klargjordes däremot både en enhetlig definition av 

                                                
38 Rapport av Martinez Cobo, José R, Special Rapporteur for the Sub-Commission on Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities: Study on the Problem of Discrimination Against Indigenous 
Populations. UN Document No. E/CN.4/Sub.2/1983/21/Add.4. par. 50. 
39 Ibid. Par. 51. 
40 Anaya, James, Panel: Indigenous Rights, Local Resources and International Law. Divergent Discourses 
About International Law, Indigenous Peoples, and Rights over Lands and Natural Resources: Toward a Realist 
Trend, 16 Colo. J. Int’l Envtl. L. & Pol’y 237-258, 2005, Vol. 16:2, sid. 238. 
41 FN: s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter, A/61/L.67, antagen 12 september 2007. 
42 Report of the Working Group on the draft United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 
E/CN.4/1997/102, par. 248. 
43 Wiersma, Lindsey L, Indigenous Lands as Cultural Property: A New Approach to Indigenous Land Claims, 
54 Duke L. J. 1061-1088, 2004-2005, Vol. 54:1061, sid. 1069f. 
44 Ibid, sid. 1070. 
45 FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, UNGA Res 217A (III), antagen 10 december 1948, 
artikel 15.  
46 Wiersma, sid. 1072. 



16 
 

egendomsbegreppet och den internationella rättens särställning gentemot nationell rätt.47 
Detta fall har visserligen tagits upp i den inter-amerikanska domstolen, och det är den 
amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter (ACHR) som tillämpas. Det finns dock 
vissa likheter med lydelsen i de båda konventionerna vilket gör att den inter-amerikanska 
domstolens tolkning av egendomsbegreppet är tillämpbar även för FN-konventionen, 
definitionen återfinns i paragraf 144 och lyder som följer; 

“Property” can be defined as those material things which can be possessed, as well as 
any right which may be part of a person’s patrimony; that concept includes all 
movables and immovables, corporeal and incorporeal elements and any other intangible 
object capable of having value.48 

 
Domstolens resonemang fortsätter kring den internationella rättens särställning och 
självständighet gentemot den nationella lagstiftningen och att begrepp som tolkas på ett sätt i 
nationell lag inte motsvarar den internationella rättens tolkning av begreppet.49 
Urbefolkningarnas rätt till marken som grupp diskuteras, deras särskilda kulturella och 
spirituella förhållande till marken förtydligas ytterligare och dessa faktorer är de största 
anledningarna till varför de ska få leva fritt inom sitt territorium.50 Domstolens slutsats är att 
egendomsbegreppet i ACHR inkluderar ursprungsbefolkningarnas kollektiva rätt till egendom 
dock ska denna rätt kunna härledas till urminnes hävd för att erkännas.51 
 

Det finns ytterligare en konvention samt en deklaration som behandlar rätt till land, men dessa 
är specifika för urbefolkningarna, Konventionen om ursprungsfolk och stamfolk52 samt FN: s 
urbefolkningsdeklaration.53 Det som ska nämnas i sammanhanget är att en deklaration från 
FN inte är direkt juridiskt bindande utan endast en förklaring om de allmänna principer som 
bör gälla, däremot representerar deklarationen den utveckling av normer som har skett i 
världen och visar på hur staterna ska hantera dessa frågor.54 I senare avsnitt ska det diskuteras 
vidare huruvida deklarationen kan anses vara bindande på grund av sedvänja (Avsnitt 3.2.). 
ILO 169 är däremot juridisk bindande men konventionen har endast ratificerats av 22 stater 
men Sverige är inte en av dessa.55 Både ILO 169 och urbefolkningsdeklarationen har en 
liknande lydelse där det i Urbefolkningsdeklarationen artikel 26 står att urbefolkningar har en 
rätt till det land och område som de traditionellt sett har ägt, bott på eller som de på annat sätt 
har förvärvat. I ILO 169 artikel 14 ska rätten till ägande och innehav av områden som de 
traditionellt har bott på, erkännas. Det gemensamma för båda dessa är att rätten till marken 
uppkommer endast om det är områden som urbefolkningarna kan visa har tillhört dem under 
lång tid, detta kan vara svårt att bevisa. 
                                                
47 The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v Nicaragua, 2001 Inter-Am. Ct. H,R. (ser. C) No.79, 31 
augusti 2001. 
48 Awas Tingni, par. 144. 
49 Ibid. Par. 146. 
50 Ibid. Par. 149 
51 Ibid. Par. 146 och 151. Läs även Anaya, James. S och Grossman, Claudio, The Case of Awas Tingni v. 
Nicaragua: A New Step in the International Law of Indigenous Peoples, Arizona Journal of International and 
Comparative Law, Vol. 19, No 1, 2002, sid.12. 
52 Internationella Arbetsorganisationens konvention om ursprungsfolk och stamfolk, antagen 27 juni 1989, 
trädde ikraft 5 september 1991, artikel 14. Härefter ILO 169. 
53 Urbefolkningsdeklarationen, artikel 26. 
54 FN: s generalförsamling, Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, A/68/317, 14 
augusti 2013, para. 60ff. 
55 ILO, http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm, 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312
314:NO . Senaste tillgänglig 2014-09-11.  
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Även om det finns en konvention som stadgar en rätt till land för urbefolkningar och ICCPR 
och ICESCR som i den gemensamma artikel 1.2 stadgar en rätt för folk till att fritt förfoga 
över sina naturresurser så är detta en kontroversiell fråga.56 Ovanstående resonemang 
diskuterade utifrån rätten till egendom, dock så är det rätten till naturresurser utifrån en rätt till 
kultur enligt artikel 27 ICCPR som traditionellt har använts.57 I fallet Ominayak v Canada 
hävdade hövdingen för en indianstam att Kanada, på grund av expropriation av stammens 
mark till förmån för företag som bedrev olje- och gas utvinning, brutit mot artikel 1.2 
ICCPR.58 Kommittén för mänskliga rättigheter kom fram till att denna artikel inte var 
tillämplig då yrkandet kom från hövdingen som individ och rätten till självbestämmande över 
naturresurserna gäller för ett folk.59 Istället valde kommittén att granska yrkandet utifrån 
artikel 27 och rätten till kultur, där kom de fram till att det förelåg ett brott mot artikel 27 då 
expropriationen hotade både levnadssättet och kulturen för indianstammen.60  

3.1.3. Rätt att delta i beslut 
En mycket viktig aspekt av rätten till självbestämmande för urbefolkningar är rätten att delta i 
beslut som påverkar dem. Det finns dock två inställningar gällande den faktiska innebörden 
av begreppet, där den ena endast innebär en rätt att bli konsulterad och den andra innebär en 
VETO-rätt över beslutet.61 ILO 169 artikel 6 stadgar en skyldighet för staten att konsultera 
urbefolkningen vid lagstiftnings- eller administrativa åtgärder som kan komma att påverka 
dem och artikel 15 stadgar mer specifikt skyldigheten att konsultera i fråga om utvinning av 
naturresurser. Urbefolkningsdeklarationen uppställer krav på konsultation och deltagande när 
beslut ska fattas. I artikel 18 stadgas det att representanterna för urbefolkningen ska väljas av 
dem själva i enlighet med deras valprocedurer och i artikel 19 ska beslut fattas i god tro och 
staten ska få ett frivilligt godkännande där urbefolkningen har blivit informerad om 
åtgärderna före beslutsfattandet. Även CERD har uttryck samma ställningstagande gällande 
ett godkännande från urbefolkningen.62 

Som synes råder enighet gällande vikten av att urbefolkningar ska delta i beslutsfattandet 
gällande åtgärder som påverkar deras liv och leverne dock uttrycks det inte hur en bedömning 
gör om urbefolkningen inte godkänner ett beslut. Viss vägledning kan fås av fallet Länsman 
et al v. Finland63 där frågan rörde huruvida Finland brutit mot artikel 27 ICCPR genom att 
utfärda ett tillstånd som tillät brytande av sten samt transport av stenen genom 
renbetesområden. Kommittén kom fram till att de berörda samerna hade konsulterats vid 
upprättandet av tillståndet och att renbetet inte hade påverkats i tillräckligt stor utsträckning 
för att bryta mot artikel 27.64 Dock öppnades det upp för en annan utgång om gruvdriften 
skulle expandera.65 Om urbefolkningen inte godkänner en åtgärd får det istället prövas 
huruvida åtgärden är i strid med övriga rättigheter som de har gentemot staten. 

                                                
56 Xanthaki, sid. 258. 
57 Ibid. Sid. 259. 
58 Ominayak v Canada, HRC No. 167/1984, CCPR/C/38/D/167/1984. Par. 2.1 och 2.3. 
59 Ibid. Par. 13.3. 
60 Ibid. Par. 13.4 och 33.  
61 Anaya, James, ”Indigenous Peoples’ Participatory Rights in Relation to Decisions about Natural Resource 
Extradiction: The more Fundamental Issue of what Rights Indigenous Peoples have in Lands and Resources. 22 
Ariz.J.Int’l & Comp. L. 7, 2005. Sid. 7. 
62 CERD, General Recommendation 23: Indigenous Peoples. UN doc. A/52/18, annex V (1997) par. 4(d). 
”Ensure that members of indigenous peoples have equal rights in respect of effective participation in public life 
and that no decisions directly relating to their rights and interests are taken without their informed consent.” 
63 Länsman et al v. Finland, HRC, CCPR/C/52/D/511/1992. 8 november 1994. 
64 Ibid. Par. 9.6. 
65 Ibid. Par. 9.8. 
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3.2. Är urbefolkningarnas rättigheter sedvanerättsligt bindande? 
Sedvana är en av de rättskällor som uppräknas i artikel 38.1 i stadgan för den internationella 
domstolen och är således bindande för stater. Sedvanerätten är ett resultat av en etablerad och 
konsekvent tillämpning av staterna samt en övertygelse att det är lag (opinio juris) och inte 
endast en moralisk skyldighet.66 Urbefolkningarnas rättigheter har diskuterats kontinuerligt 
sedan 1970 inom FN av både stater, urbefolkningar och internationella organisationer och det 
kan sägas att det har uppstått en gemensam minimistandard som är vägledande för staterna.67 
Flera stater arbetar för att förändra den inhemska lagstiftningen gällande urbefolkningarnas 
rättigheter vilket även det tyder på att urbefolkningarnas rättigheter grundar sig i en juridisk 
skyldighet.68 

Det finns flera indikationer på att flera av de rättigheter som stadgas i 
urbefolkningsdeklarationen återspeglar sedvana. Deklarationer som är antagna genom en 
resolution är i sig inte en bindande rättskälla men detta innebär inte att den är juridiskt 
irrelevant.69 Under vissa förutsättningar kan en resolution skapa sedvanerätt bara genom att 
antas.70 En förutsättning är att alla eller nästan alla stater antar den, dock är inte alltid detta 
tillräckligt utan viktiga aspekter som ska vägas in är processen bakom resolutionen, samt en 
avsikt att genom antagande skapa lag.71 FN: s särskilde rapportör har uttryckt att 
urbefolkningsdeklarationen speglar gällande sedvänja i och med att den antogs av en majoritet 
av medlemsstaterna, däribland Sverige, och deklarationen återspeglar även rättigheter som 
redan stadgats i konventioner gällande urbefolkningar såsom ICCPR och konventionen om 
avskaffande av all rasdiskriminering (ICERD).72 

Även ILA har granskat urbefolkningarnas rättigheter och huruvida de var sedvanerättsligt 
bindande för staterna.73 Deras slutsats var att urbefolkningsdeklarationen inte i sin helhet kan 
sägas återspegla sedvanerätt även om de delar som ännu inte uppnått denna status är ett 
uttryck för vad både stater och urbefolkningar strävar mot.74 Bland de rättigheter som ILA 
anser är sedvana är rätten för urbefolkningar att delta i beslut och att ge ett fritt informerat 
godkännande innan en åtgärd företas.75 ILA anser även att urbefolkningarnas rätt till land de 
traditionellt innehaft och rätt till kompensation för skador som uppkommit om staterna inte 
konsulterat har status av sedvana.76 

 

 

 
                                                
66 Thirlway, Hugo, ”The sources of international law” i International Law, Evans (ed), Oxford University Press, 
USA, 2014, sid. 98. 
67 Anaya, James, Indigenous Peoples in International Law, Oxford University Press, USA, 2000, sid. 50.  
68 Ibid. sid. 56. 
69 FN: s särskilde rapportör, Rights of indigenous peoples, A/68/317, 14 augusti 2013, par. 61. 
70 International Law Association (ILA), Final Report of the Committee on Formation of Customary (General) 
International Law: Statement of Principles Applicable to the Formation of General Customary International Law, 
London, 2000, sektion 32. 
71 Ibid. Sektion 32ff. 
72 FN: s generalförsamling, Rights of indigenous peoples, paras 63ff. 
73 International Law Association, Rights of Indigenous Peoples, Resolution 5/2012, Sofia, 2012. 
74 Ibid. par 2f. 
75 Ibid. par. 5.  
76 Ibid. par. 7 och 10. 
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4. Samerna 
 

4.1. Historisk bakgrund 
Samerna lever i ett område som kallas Sápmi och som sträcker sig över fyra länder, Sverige, 
Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland.77 Här har de funnits sedan urminnes tider, den 
första referensen till samer i historien beräknas vara redan från år 98 e. Kr. då de beskrevs 
som ett folk som klädde sig i djurskinn och sov på marken och som var jägare.78 Idag räknar 
man med att det finns mellan 80 000-100 000 samer, varav runt 20 000 finns i Sverige och 
även om den traditionella näringen är jakt, fiske och renskötsel så är det bara en tiondel av 
dagens samer som livnär sig på detta. 79 

En av de viktigaste frågorna rörande samerna har varit deras rätt till marken och till en början 
hade de rättsligt skydd för markerna och det fanns både en rätt att överlåta och ärva marken.80 
Det finns till och med det som talar för att det fanns en viss äganderätt för samerna under 
1800-talet, men med tiden har denna rätt sjunkit till att innebära bruksrätt och även dess 
omfattning är oklar.81 Det som räknas som startskottet för problemen för samerna är 
industrialiseringen. Tidigare hade Sverige sett Sápmi som ett landskap utan större värde, men 
med industrialismen upptäcktes också de naturresurser som fanns där och den samiska 
äganderätten till marken började ses som ett problem.82  

Under 1800-talet började det även ske en förändring i synen på äganderätt. Från att tidigare ha 
varit en feodalrättslig föreställning så gjorde böndernas ökade ekonomiska inflytande att deras 
markrättigheter förstärktes. Men det var de som hade ett politiskt inflytande som gynnades av 
den här utvecklingen och i en förordning som gav kronofogdarna rätt att ta över de ärenden 
som behandlade skatteland kunde kronan komma över samernas marker. Den här 
förordningen innebar att underordnade instanser kunde agera utan att en rättslig prövning eller 
beslut fattats av den överordnade instansen. Förändringen av synen på äganderätt ledde senare 
till vad som kallades avvittring vilket innebar att kronan förklarade sig som ägare till all mark 
utom tomt och odlad jord. Den mark som tillhörde kronan delades sedan ut till bönderna med 
en obestridlig äganderätt.83 

1886 kom den första renbeteslagen och där ansågs visserligen samerna ha en civilrättslig rätt 
till sina marker även om staten ändå var ägare till dem. En viktig förändring som gjordes i och 
med denna lagen var att samerna, som fick ett företräde till brukandet av markerna, fick denna 
rätt kollektivt. Detta i sin tur innebar alltså att samernas enskilda rätt till marken omvandlades 
till att bli en andel i mark.84 

 

                                                
77 Sametinget, http://www.sametinget.se/samer Senast läst 2014-03-22. 
78 Samiskt informationscentrum, http://www.samer.se/1150 Senast läst 2014-03-22. 
79 Lundmark, Lennart, Stulet land, Ordfront förlag, Stockholm, 2008, sid. 7. Även 
http://www.sametinget.se/samer . 
80 Bengtsson, Bertil, Samerätt- en översikt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2004, sid. 31f. 
81 Ibid. Sid. 33. 
82 Baer, Lars Anders, The Sami- An Indigenous People in Their Own Land, Jahreskog, B. (ed) The Sami 
National Minority in Sweden, 11-22. Almqvist & Wiksell, Uppsala, 1982, sid. 14. 
83 Lundmark, sid. 72ff, 78. 
84 Bengtsson, sid. 35ff. 
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4.2. Samernas ställning och självbestämmande i Sverige idag 
Samernas ställning och deras självbestämmande idag är inte så stark även om det har skett 
positiva förändringar som till viss del kan visa på en starkare ställning. Det började i samband 
det så kallade Skattefjällsmålet (NJA 1981 s. 1) där samerna hävdade en rätt till 
renbetesfjällen i norra Jämtland som var att likställas med äganderätt. Samerna förlorade 
visserligen målet men domskälen framhöll att renskötselrätten var civilrättslig och därmed 
grundlagsskyddad på samma sätt som äganderätten.85 Vidare ledde målet också till att det 
tillsattes en utredning som närmare skulle granska samernas rättigheter (SOU 1989:41) där 
inrättandet av ett sameting föreslogs. 86 Sametinget inrättades 1993 med tanken att det skulle 
vara ett representativt organ som skulle underlätta samernas politiska medverkan i Sverige.87 
Sametinget har två funktioner, att verka som en statlig myndighet genom att förvalta statliga 
medel och uppfylla vissa givna plikter och det är även ett parlament med politiska partier och 
omröstningar.88 Dock har Sametinget ingen större politisk makt i Sverige utan meningen är att 
de ska tillgodose de samiska intressena så som kulturen språket och sameskolan, de har rätt att 
yttra sig i frågor men det är inget som myndigheterna behöver följa.89 

Det ska även nämnas att renskötselrätten, som tidigare nämnts, är civilrättslig men det är även 
en näringsrätt som är exklusiv för samerna. I 1§ RNL stadgas det att bara den som är av 
samisk härkomst och medlem i en sameby får utöva renskötsel. Detta kan anses vara ett sätt 
att skydda samerna och deras kultur och ursprung då rennäring traditionellt sätt alltid utövats 
av dem.  

Ytterligare ett steg mot en starkare ställning i Sverige fick samerna i och med den 
grundlagsändring som skedde 2011 där det i regeringsformen 1 kap 2§ 6st numera står att; 
”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.” Att samerna definieras som ett folk i 
svensk lagstiftning ger dem en starkare folkrättslig ställning än om de endast skulle ses som 
en minoritet. Sverige har tidigare erkänt samerna som en urspungsbefolkning och en etnisk 
minoritet i sitt eget land, vilket ska ge samerna en viss särställning i jämförelse med andra 
minoriteter i landet.90 I Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 2§ 
tydliggörs det även att samerna även har en rättslig ställning som minoritet vilket gör att i 
Sverige ses samerna som en minoritet, en ursprungsbefolkning och ett folk. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
85 Bengtsson, sid. 38f. 
86 Lundmark, sid. 227. 
87 Sametinget, http://www.sametinget.se/1042 Senast läst 2014-03-22. 
88 Lundmark, sid. 227f. 
89 Ibid, sid. 227f. 
90 Prop. 1976/77:80 om insatser för samerna, sid. 16. 
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5. Svensk reglering av samernas rättigheter 
 

5.1. Utgångspunkten för samernas rätt till mark och vatten 
Det finns i huvudsak två tankar kring samernas rätt till den mark de använder och det är 
urminnes hävd och ockupation. Rättsinstitutet urminnes hävd är av vikt för diskussionen om 
samernas rätt till mark och vatten då dessa rättigheter är kopplade till samernas rätt till 
renbete, vilket grundar sig på urminnes hävd.91 Den tidigare uppfattningen gällande samernas 
renskötselrätt var att den utgjorde ett särskilt privilegium men i Skattefjällsmålet (NJA 1981 s 
1) ändrades detta synsätt.92  

Skattefjällsmålet behandlade en tvist mellan flera samebyar och svenska staten om rätten till 
skattefjällen i norra Jämtland. Samerna yrkade på äganderätt till området på grund av 
ockupation och urminnes hävd. Målet innehåller mycket omfattande redogörelser av den 
historiska bakgrund som samerna grundar sin rätt på. HD fastställde HovR: s domslut där det 
inte med säkerhet kunde fastställas att samerna stadigvarande bebott de berörda områdena, 
vilket innebar att de inte kunde anses ha äganderätt till skattefjällen. Även om samerna 
förlorade målet i sig så öppnade domskälen för möjligheten att få äganderätt genom 
ockupation i förening med urminnes hävd.93 Ockupation som förvärvsgrund innebär att man 
tar mark i anspråk som inte har någon tidigare ägare. Anledningen i samernas fall varför detta 
inte kunde göras gällande ensamt var att det krävdes att marken uppodlas för att det skulle ses 
som att marken tagits i anspråk, något som samerna inte gjorde.94  

Den viktigaste innebörden av Skattefjällsmålet var lagändringen som följde där det i RNL 
fastslogs att renskötselrätten är civilrättslig och grundar sig på urminnes hävd.95  

Urminnes hävd innebär en överföring av äganderätten av mark till innehavaren såtillvida 
ingen känner till något som talar emot detta, alltså om innehavaren har besittning av marken 
under tillräckligt lång tid och det inte är någon som har gjort anspråk på den under denna tid 
får innehavaren äganderätt.96 Vad som anses vara tillräckligt lång tid finns inte direkt stadgat 
men enligt Bengtsson får den antas vara 90 år.97 Innebörden av urminnes hävd är att det är ett 
utsläckande förvärv och därmed förutsätter den att det har funnits en tidigare ägare av 
marken.  

Urminnes hävd fanns reglerat i gamla jordabalken i 1734: års lag (GJB) 15 kap. 1§ och löd 
som följande; ”Det är urminnes hävd: där man någon fast egendom eller rättighet i så lång 
tid okvald och ohindrad besuttit, nyttjat och brukat haver, att ingen minnes eller av sanna 
sago vet, huru hans förfäder eller fångesmän först därtill komne äro". I den nuvarande 
jordabalken (JB) finns dock inte urminnes hävd kvar, men det går att grunda redan 
existerande rättigheter på urminnes hävd och få dessa erkända då det i 
övergångsbestämmelserna till JB finns stadgat att rättigheter som uppstått före balkens 
ikraftträdande inte inskränks.98  

                                                
91 1§ RNL. Även Allard, Christina ”Urminnes hävd som förklaringsmodell för uppkomst av samiska rättigheter 
och dess tillämpning” I Forskningsutmaningar för fastighetsrätten, Brattström, Margareta & Strömgren, Peter 
(red.), 9-64 Iustus förlag, Uppsala 2010, sid. 11f. 
92 Allard, sid. 12. Bengtsson, sid. 80.  
93 Bengtsson sid. 38f. Även NJA 1981 s 1.  
94 NJA 1981 s 1, sid. 32. 
95 Bengtsson sid. 39. 
96 Ågren, Maria, Att hävda sin rätt, Nerenius & Santérus förlag AB, Stockholm, 1997, sid. 61. 
97 Bengtsson, sid. 79. 
98 Lag (1970:995) om införandet av nya jordabalken, 6§. Även Allard, sid. 24f.  
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Problemen kring samernas renbetesrätt och urminnes hävd är främst relaterad till vinterbetet, 
då det sker på olika platser och över ett stort område. I Härjedalsmålet yrkade samebyar i 
Härjedalen på en rätt till vinterbete på viss mark, en rätt de baserade främst på urminnes 
hävd.99 Hovrätten fann att en prövning av urminnes hävd ska göras enligt reglerna i 15 kap 
11§ GJB men att hänsyn ska tas till renbetets speciella karaktär; 
 

Ett grundläggande krav för uppkomst av vinterbetesrätt på grund av urminnes hävd 
måste dock vara att området nyttjats för vinterbete på ett sådant sätt att varje bete kan 
ses som ett led i ett återkommande mönster utan invändningar från berörda markägare, 
även om frånvaron från området kan vara mer eller mindre långvarig.100  

 
Som längst hade det förelegat ett återkommande vinterbete i 50 år vilket inte ansågs vara 
tillräckligt länge.101 
 
I Nordmalingsmålet102 har domstolen dock frångått tillämpningen av urminnes hävd på 
vinterbetet. Domstolen tolkar i stället begreppet ”av ålder” som synonymt med sedvana.103 
För att en sedvanerätt till vinterbete ska uppstå krävs att betet är återkommande, att 
markägarna inte protesterat samt att detta har förekommit under viss tid.104 Gällande 
tidsaspekten har 90 år som uppställs för urminnes hävd ansetts vara en rimlig utgångspunkt 
även för uppkomst av sedvanerätten.105 Domstolen dömde till samernas fördel och ansåg att 
det hade uppkommit en rätt till vinterbete på sedvanerättslig grund.106 Innebörden av detta 
domslut är att samernas rätt till vinterbete inte upphör oavsett hur oregelbundet marken 
används då renskötselrätten i sig endast kan upphävas enligt 26§ RNL. 

 

5.2. Rennäringslagen 
Samernas rätt till kulturliv är grundlagsskyddat då det i RF 1 kap 2§ 6 st. stadgas det att 
samernas möjligheter att behålla och utveckla sitt kulturliv ska främjas. Rennäringen anses 
vara en del av den samiska kulturen vilket då innebär att samernas möjlighet att bedriva 
renskötsel är grundlagsskyddad.107 

Rennäringslagen är den lag som behandlar frågor rörande rennäringens bedrivande och dess 
syfte är att reglera förhållandet mellan de två konkurrerande näringarna, jordbruket och 
rennäringen.108 Renskötselrätten är en sorts nyttjanderätt som gäller på obegränsad tid och är 
inskränkt till att gälla endast inom ett visst område.109 Av de fastighetsrättsliga 
                                                
99 Hovrätten för nedre Norrland, T 58-99, r 21, sid 6. 
100 Ibid. Sid. 62. 
101 Ibid. Sid 63. Det ska även nämnas att samebyarna drev detta vidare till Europadomstolen, dock kom målet 
endast att handla om artikel 6 EKMR om rätten till en rättvis rättegång då samebyarna ansåg att processen inte 
hade förts inom skälig tid. Domstolen fann att Sverige hade brutit mot artikel 6 då det hade processen hade tagit 
13 år och 7 månader. Case of Handolsdalen Sami Village and Others v Sweden, Judgment (Merits and Just 
Satisfaction), App. No. 39013/04, 2010-30-03. 
102 HD mål T4028-07. 
103 Ibid. par. 8ff. 
104 Ibid. par. 12f.  
105 Ibid. par. 12. 
106 Ibid. par. 59. 
107 Prop. 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. sid. 57. 
108 Prop. 1985/86:3 sid. 58 samt Torp, Eivind, ”Det rättsliga skyddet av samisk renskötsel”, SvJT 2014 s 122-
148, sid. 123.  
109 Bengtsson, sid. 45. Även RNL 3§.  
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nyttjanderätterna kan den liknas vid servitut.110 Enligt 1§ RNL är det endast den som är 
medlem i en sameby som får utöva renskötsel, samt att rennäringen är grundad på urminnes 
hävd. Renskötseln är som nämnts begränsad till vissa områden vilka regleras i 3§ RNL, där 
det dels finns året-runt-marker och dels vinterbetesmarker. Det är kring vinterbetesområdena 
som konflikt vanligtvis uppstår mellan markägarna och samerna då det råder 
tolkningssvårigheter kring skrivningen […]”inom sådana trakter utanför lappmarkerna och 
renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa tider av året.”111 

Renskötselrätten är inte grundad på något avtal mellan markägaren och samerna och det utgår 
inte heller någon ersättning till markägaren för att deras mark nyttjas, parterna kan inte heller 
bestämma om ett upphävande av denna rätt utan det kan endast göras i särskilda fall.112 Under 
vissa omständigheter kan renskötselrätten dock upphävas, dessa uppställs i 26§ RNL som 
hänvisar vidare till 2 kap expropriationslagen (1972:719)113. Där stadgas att; ”Expropriation 
får ske för att bereda utrymme åt näringsverksamhet eller anläggning därför av större 
betydelse för riket eller orten eller för viss befolkningsgrupp. Första stycket gäller ej sådant 
ianspråktagande av fastighet för gruvdrift varom bestämmelser finns i annan lag.”114 Gällande 
vad för verksamhet som anses vara av betydelse har förarbetet till RNL sagt att verksamheten 
ska främja ett väsentligt allmänt intresse så som ökad sysselsättning.115  

 

5.3. Mineralutvinning 
Minerallagstiftningen är till för att reglera de intressekonflikter som uppstår mellan dels 
markägaren som har mineralfyndigheten på sin mark, dels prospektören som vill utvinna 
fyndigheten och dels staten som både har intresset av att utvinna fyndigheten och att skydda 
allmänna intressen såsom miljön.116 De första funna gruvregleringarna är daterade till 1300-
talet och tidigare än så fanns lagar för malmbrytning.117 Staten hade tidigare en viss regalrätt 
till mineralfyndigheter som först endast innebar en rätt att beskatta markägaren, men då detta 
motverkade statens intresse i upptäckandet av nya fyndigheter utfästes belöningar för de som 
upptäckte en fyndighet, ett inmutningssystem.118 Efter flera utredningar och diskussioner 
infördes senare även ett koncessionssystem som gav staten möjlighet att utfärda tillstånd för 
utvinning av en fyndighet, inmutningssystemet finns kvar men benämns nu som 
undersökningstillstånd.119  

Den nuvarande minerallagen (1991:45)120 ersatte gruvlagen (1974:342), lagen (1974:890) om 
vissa mineralfyndigheter samt lagen (1949:658) om inlösen i vissa fall av rätt till gruva m. m. 
Processen för utvinnandet av naturtillgångar kan uppdelas i undersökning och bearbetning. 
Undersökning innebär att den som har tillstånd får utföra arbete för visa på en fyndighet, detta 
arbete kan bestå i provborrningar, olika mätningar samt provbrytning.121 
Bearbetningskoncession är ett tillstånd som gäller för utvinningen och tillgodogörandet av 

                                                
110 Bengtsson, sid 45.  
111 RNL 3§ pkt. 2. Även Bengtsson, sid. 46f. 
112 Bengtsson, sid. 54f.  
113 Vidare ExprL. 
114 2 kap 4§ ExprL. 
115 SOU 1968:16, Rennäringen i Sverige, sid. 72. 
116 SOU 2000:89, Minerallagen, markägarna och miljön, sid. 71.  
117 Ibid. Sid. 72.  
118 Ibid. 74f. 
119 Ibid. Sid. 85ff.  
120 Vidare ML. 
121 1 kap 3§ ML. Även SOU 2000:89 sid. 113.  
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fyndigheten.122 Det är bergmästaren123 som beslutar om båda dessa tillstånd.124 
Undersökningstillstånd kan beviljas även om endast den sökande och inte sakägarna har 
beretts tillfälle att yttra sig i frågan medan vid bearbetningskoncession finns det en skyldighet 
att samråda med länsstyrelsen.125 Är det en fråga som bergmästaren och Länsstyrelsen är 
oense om eller om koncessionen är särskilt betydelsefull ur allmänt intresse ska regeringen 
pröva frågan.126 Ytterligare förutsättningar för koncession är att det är sannolikt att 
fyndigheten kan tillgodoses ekonomiskt och att det inte är olämpligt med bearbetning med 
hänsyn till art och belägenhet.127 Vid mineralutvinning ska även reglerna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken (1998:808)128 tas i beaktande.129 

I 3 kap 5§ MB så ska mark- och vattenområden som är av betydelse för rennäringen eller 
områden av riksintresse för rennäringen skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
bedrivandet av rennäringen. Lagstiftarens mening med denna bestämmelse är att rennäringen 
är en del av den samiska kulturen och ska därför skyddas för att kunna möjliggöra kulturens 
fortsatta existens och utveckling.130 Innebörden av denna bestämmelse är att när företag söker 
tillstånd för sin verksamhet inom renskötselområden så ska en prövning av tillståndet även ta i 
beaktande eventuell påverkan på rennäringen.131 Områden av riksintresse är sådana som har 
ett natur- eller kulturvärde132 och i 4 kap. 5§ MB räknas områden för rennäring upp. Där 
stadgas det vidare att exploateringsföretag eller andra ingrepp endast får göras om det behövs 
för rennäringen, för befolkningen, för forskning eller för friluftsliv, annars får inte områdets 
karaktär påverkas. Vad som påtagligt kan försvåra rennäringen har tagits upp i förarbetet är 
åtgärder som ger en bestående negativ påverkan eller en tillfällig mycket stor negativ 
påverkan.133 

Den huvudsakliga bedömningen som görs vid beslutandet av en bearbetningskoncession är 
huruvida verksamheten har en negativ inverkan på rennäringen. I rättsfallet RÅ 2010 not 31 
bedömdes en bearbetningskoncession för gruvverksamhet på ett område av 50 ha inte 
innebära någon påtaglig negativ inverkan på rennäringen. Det berörda området var av 
riksintresse för rennäringen och HFD (dåvarande Regeringsrätten) gjorde bedömningen att 
koncessionen kunde ge negativa effekter för rennäringen, men beslutet att godkänna 
koncessionen ansågs ändå inte vara i strid med MB:s bestämmelser då beslutet var villkorat 
med ett krav på skydds- och kompensationsåtgärder och HFD ansåg att dessa åtgärder kunde 
vägas in i bedömningen om huruvida verksamheten påtagligt försvårade för rennäringen.134  

I HFD 2012 not 27 hade bergmästaren beviljat bearbetningskoncession i ett område av 
riksintresse för rennäringen, bedömningen var dock att rennäringen inte påtagligt försvårades 
av koncessionen. Vapstens sameby överklagade beslutet till regeringen som var av samma 
mening som bergmästaren. HFD refererade till förarbetena där det ska göras en 
                                                
122 SOU 2000:89 sid. 114.  
123 Bergmästaren är beslutsfattare i frågor rörande minerallagen och leder arbetet i Bergsstaten, detta är en enhet 
inom myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige, Sveriges geologiska undersökning (SGU). 
www.sgu.se/bergsstaten/om-bergsstaten/ Senast tillgänglig 2015-07-28.  
124 8 kap. 1§ ML. 
125 8 kap. 1§ 2-3 st. ML.  
126 8kap. 2§ ML. 
127 4 kap. 2§ ML.  
128 Vidare MB. 
129 4 kap. 2§ pkt. 2 mening 3 ML. 
130 Prop. 1985/86:3 sid. 57. 
131 Ibid.  
132 4 kap. 1§ MB. 
133 Prop. 1985/86:3 sid. 155. 
134 RÅ 2010 not 31, sid. 3.  
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samhällsekonomisk bedömning vid valet mellan att bevara eller utvinna naturresurser, 
sysselsättning och ekonomi ska ges stor betydelse. I detta fall skulle utvinningen ge avsevärda 
effekter för kommunen främst i form av sysselsättning. Vid motstående intressen som i detta 
fallet ska det göras en intresseavvägning av  vad som bäst främjar målen för hushållning med 
mark som uppställs i 3 kap 1§ MB.135 Regeringen hade i sitt beslut inte tagit detta i beaktande 
varför HFD upphävde regeringens beslut. 136 Tyvärr nämner inte HFD i sitt avgörande vilket 
intresse som skulle få företräde i detta fall. Två aspekter av detta fall är intressanta att beröra 
med hänsyn till samernas självbestämmanderätt. Den ena är att regeringen innan de fattade ett 
beslut i frågan inte inhämtade något yttrande från Sametinget. Den fann inget skäl att behöva 
göra det. Den andra aspekten är Länsstyrelsen yttrande där de ansåg att både rennäring och 
naturvärdet skulle ge vika för mineralutvinningen, då Länsstyrelsen är den myndighet som 
vanligtvis ska rådfrågas är det beklagligt att de främst är intresserade av ekonomisk vinning i 
form av högre sysselsättning.  

I ett avgörande i miljööverdomstolen konstaterade domstolen att ett byggande av en 
vindkraftspark, med 30 vindkraftverk, på område som var av riksintresse både för rennäring 
och energiproduktion skulle ges företräde framför rennäringen. Anledningarna till detta var 
både att rennäringen inte ansågs bli påverkad i tillräckligt stor utsträckning och att vindkraften 
är en sådan ren och förnybar energikälla som främjar den långsiktiga hushållningen enligt 3 
kap. 1§ MB.137 

 

5.4. Ekonomiska aspekter  

5.4.1. Mineralersättning 
En mycket viktig del av den kritik som den svenska minerallagstiftningen har fått berör 
mineralersättningen och det faktum att utländska gruvbolag kan göra mycket stora vinster och 
endast en liten del kommer Sverige och fastighetsägarna till del. I den tidigare lagstiftningen 
hade svenska staten rätt till en kronoandel i varje nyetablerat gruvbolag.138 Denna kronoandel 
uppgick till 50 % av vinsten och kunde användas antingen som så att staten blev delägare i 
bolaget, att de kunde arrendera ut andelen eller lösa ut den andra delägaren.139 I och med den 
nya minerallagstiftningen så avskaffades kronoandelen då den främst ur konkurrenssynpunkt 
var till en nackdel för den svenska gruvnäringen.140 De svenska gruvbolagen såg 
kronoandelen som en extra beskattning och för de utländska företagen ansågs detta vara ett 
hinder för etablering i Sverige.141  

I den nuvarande ML ska innehavaren av en bearbetningskoncession betala en 
mineralersättning som motsvarar två promille av det beräknade värdet av fyndigheten, vilken 
ska betalas varje kalenderår.142 Av dessa två promille ska en fjärdedel gå till staten och de 
resterande tre fjärdedelarna ska till fastighetsägaren.143 Enligt SGU:s årliga rapport uppgick 

                                                
135 3 kap. 10§ MB. 
136 HFD 2012 not 27. 
137 MÖD 2010:38.  
138 5 kap. 1§ GL. 
139 1 kap. 7§ GL. Även SOU 2000:89 sid. 130. 
140 SOU 2000:89 sid. 131. 
141 Ibid. 
142 7 kap 7§ ML. 
143 Ibid. 
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mineralersättning 2014 till 6, 9 miljoner kronor varav 1, 7 miljoner kronor tillfallit staten.144  
Mineralersättningen betalas ut till fastighetsägarna och då samerna endast har äganderätt till 
året-runt-markerna har de alltså ingen rätt att få någon ersättning för vinterbetesmarkerna där 
de endast har en nyttjanderätt till marken. 

Regering har i sin budgetproposition för 2015 yttrat följande som ändå tyder på att den kritik 
som riktats mot minerallagstiftningen inte gått obemärkt förbi; 

Sverige ska vara en föregångare för en hållbar utveckling inom gruvindustrin, som är 
viktig för Sverige. Regeringen avser medverka till att nya modeller skapas för att 
utveckla samhällets och gruvnäringens ansvar för att finansiera de investeringar som 
krävs för en miljömässigt hållbar gruvnäring och samhällsutveckling. Regeringen avser 
i detta sammanhang att göra en översyn av mineralavgiften och återkomma till 
riksdagen med förslag. Miljökraven vid prospektering och provborrning ska skärpas.145 

5.4.2. Ersättning till samerna 
Samerna kan få viss ersättning för skada eller intrång som uppkommer i samband med både 
undersökning och om mark tas i anspråk för bearbetning.146 Ersättningen bestäms utifrån 
bestämmelserna i 4 kapitlet ExprL.147 Svårigheterna blir i att fastställa ersättningens storlek i 
frågor som rör intrång och skada och det blir en schematiskt bedömning av rennäringen som 
inte alltid återspeglar den faktiska skadan korrekt.148 Det kulturella värdet marken har för 
samerna vägs inte in.  

 

5.5. Framtiden för samernas rättigheter 
Frågan om en ratifikation av ILO 169 har granskats vid flertalet tillfällen och huvudsakligen 
är det artikel 14 och 15 som Sverige inte uppfyller.149 Artikel 14 stadgar att marken 
urbefolkningar traditionellt sett innehaft ska erkännas både äganderätt och besittningsrätt och 
artikel 15 stadgar att urbefolkningen ska delta i användningen, förvaltningen och 
bearbetningen av naturresurser. Samernas rennäring kan anses vara grundlagsskyddad genom 
bestämmelsen i 2 kap. 15§ RF och egendomsskyddet genom att de har en bruksrätt som är en 
särskild rätt till fastighet.150 Dock uppstår svårigheter i och med att rennäringen förflyttar sig 
över olika områden och huruvida det då har uppstått någon formell äganderätt, är 
äganderätten inte visat så uppställer konventionen inte heller några krav på erkännande.151 
Vad gäller året-runt markerna kan anses vara marker som faller under begreppet traditionellt 
sett innehaft medan vinterbetesmarkerna har brukats tillsammans med andra och behöver inte 
erkännas men ska skyddas.152  

Sverige uppfyller inte heller ILO 169 artikel 15 vad gäller rätten till deltagande och inflytande 
över naturresurser. MB är en av de viktigare lagarna just då det i kap 3 och 4 stadgas i vilken 
mån rennäringen ska skyddas. Dock uppställs ingen yttranderätt för samerna och inte heller 
stadgas något skydd för renskötselområden med hänsyn till dess kulturella värde för 
                                                
144 SGU, Bergverksstatistik 2014, sid. 47. http://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2015/juli/bergverksstatistik-2014--
ute-nu/ Senast tillgänglig 2015-07-30. 
145 Prop. 2014/15:1, Budgetpropositionen 2015,  sid. 46. 
146 7 kap. 1 och 3§§ ML. 
147 7 kap. 4§ ML. 
148 Proposition 1971:51 med förslag till rennäringslag, sid. 168f. 
149 SOU 1999:25, Samerna- ett ursprungsfolk i Sverige, sid 56.  
150 Ibid. Sid. 132.  
151 Ibid. Sid. 148. 
152 Ibid. Sid. 149f. 
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samerna.153 SOU 1999:25 uppställer även flera förslag på förändringar som bör göras för att 
Sverige ska kunna ratificera konventionen, bland de viktigaste är att Sametinget ska beredas 
möjlighet att yttra sig i frågor som rör markanvändning och åtgärder som påverkar samerna 
samt att det klargörs vilka områden samerna innehar av tradition och vilka de nyttjar 
tillsammans med andra.154  

Ytterligare en utredning tillsattes för att klargöra just frågan om rennäringsområdena utifrån 
kapitel 15 i ILO 169.155 Utredningen var dock begränsad till att göra en bedömning av de yttre 
och inre områdena utifrån gällande rätt och inte föreslå lagändringar.156 En intressant slutsats 
utredningen kom fram till var att vissa markområden anses uppfylla de krav som 
konventionen stadgar ska erkännas av staten, och att det var lämpligt att erkänna formell 
äganderätt för dessa markområden.157 

Ratificeringen av ILO 169 är högaktuell i den politiska debatten just nu: för bara några 
månader sedan diskuterades frågan i en interpellation med Kultur- och demokratiministern 
Alice Bah Kuhnke där hon sa att det är ett pågående arbete.158 Sverige accepterade dock inte 
de rekommendationer de fått om att ratificera konventionen av Förenta Nationernas råd för 
mänskliga rättigheter (UNHRC) utan besvarade rekommendationen med att detta var en fråga 
för Sveriges Riksdag.159 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                
153 Ibid. Sid. 189. 
154 Ibid. Sid. 191 och 257. 
155 SOU 2006:14, Samernas sedvanemarker. 
156 Ibid. Sid 15. 
157 Ibid. Sid 462. 
158 Interpellation 2014/15:427, Ratificering av ILO-konventionen 169, 21 april 2015. 
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/?did=H210427 Senast tillgänglig 
2015-07-30. 
159 UNHRC, Report of the Working Group on the Universal Periodic Review – Sweden, A/HRC/29/13/Add.1, 
19 juni 2015. 
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6. Analys 
 

6.1. Inledning 
Detta avslutande analyskapitel kommer att diskutera och analysera den fakta som redogjorts i 
tidigare kapitel gällande ursprungsbefolkningars rättigheter till mark och naturresurser. Den 
första delen kommer att behandla självbestämmanderätten utifrån både de nationella och 
internationella regleringarna och jämförelser och slutsatser görs. Den andra delen diskuterar 
svensk reglering och huruvida de skyldigheter Sverige har gentemot samerna uppfylls. 

 

6.2. Ursprungsbefolkningars självbestämmanderätt 
Ett begrepp som genomsyrar tanken kring ursprungsbefolkningars självbestämmanderätt både 
i nationell och internationell reglering är urminnes hävd. Urminnes hävd uppställs som ett 
rekvisit för att kunna fastställa en starkare rätt till marken. Även om möjligheterna finns att gå 
så långt som att erkänna äganderätt till marken så drar sig staterna för att göra detta. Ett 
exempel på detta är den svenska utredning SOU 2006:14 där de kommer fram till att samerna 
bör erkännas formell äganderätt till de marker som de traditionellt sätt har innehaft, men idag 
nio år senare har fortfarande inget skett. Ett tillämpningsproblem som uppstår mellan den 
nationella och internationella regleringen är definitionen av egendomsbegreppet, där de kan 
skiljas åt. Domstolen i Awas Tingni v Nicaragua klargjorde dock både att den internationella 
rätten har en särställning gentemot den nationella rätten samt en enhetlig definition av 
egendomsbegreppet. Detta innebär att det i internationella mål är denna definition som gäller 
oavsett den nationella, något som kan komma att ha en positiv inverkan och harmonisera 
rättstillämpningen i dessa mål. 

Utvinning av naturresurser innebär en intressekonflikt mellan markägare, staten och den som 
vill utvinna fyndigheterna och frågan är vilket intresse som i realiteten väger tyngst. Om 
ursprungsbefolkningarna skulle tillerkännas äganderätt till marken är troligtvis rädslan att 
inga naturresurser kommer utvinnas alls. Något som får en negativ effekt främst ur ekonomisk 
synpunkt. En indikation på ett sådant tankesätt är att i domstolar i internationella mål främst 
har sett till rätten till kultur i enlighet med artikel 27 ICCPR, vilket gjordes i fallet Ominayak 
v Canada. Här bör också nämnas att begreppen folk och minoritet är av betydelse, där 
självbestämmanderätten i artikel 1.2 ICCPR stadgar att den rätten endast tillfaller ett folk 
medan artikel 27 är en rätt tills sin kultur som gäller för minoriteter.  

Samerna i Sverige har nu erkänts som ursprungsbefolkning vilket gör att artikel 1.2 kan 
tillämpas på deras rätt till självbestämmande.  

Vad gäller ursprungsbefolkningars rätt att delta i beslut som påverkar dem så uppställs detta 
krav i flera internationella regleringar, ILO 169 och Urbefolkningsdeklarationen stadgar olika 
former av deltagande i beslutsfattande, även CERD uttrycker liknande åsikter. I förhållande 
till mineralutvinningen så ska ursprungsbefolkningarna konsulteras och vara delaktig i 
beslutsfattande och åtgärder som påverkar dem, de ska ha möjlighet till att ge ett informerat 
godkännande vilket innebär att alla aspekter av åtgärden ska läggas fram till samerna.  
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6.3. Analys av den svenska lagstiftningen 

6.3.1. Samernas rätt till marker de traditionellt sätt innehar eller brukar tillsammans 
med andra. 
Det har framkommit att utifrån ILO 169 artikel 14 att det är av största vikt att identifiera vilka 
marker som faller inom definitionen av traditionellt innehav och vilken mark de brukat 
tillsammans med andra. Som det står i artikeln ska den senare skyddas och den förra ska 
samerna erkännas ägande- och besittningsrätt till.  I utredningen SOU 1999:25 om införandet 
av ILO 169 var det just denna gränsdragning som var ett av de största hindren mot att Sverige 
kunde ratificera konventionen. I SOU 2006:14 gjordes just en sådan utredning där det även 
framkom att det fanns mark som samerna bör tillerkännas ägande- och besittningsrätt till. 
Begreppet urminnes hävd är av stor vikt här och problemet med denna term som jag ser det är 
att det är vårt att bevisa. Hävden är beroende både av ett kontinuerligt bruk och att den inte 
ifrågasatts under en period på runt 90 år. Då ska det även tas i beaktande att rättigheter 
grundade på urminnes hävd endast får göras gällande för tiden innan 1972 då den nya JB 
trädde ikraft.  Om då hävden ska kunna härledas ytterligare minst 90 år tillbaka i tiden uppstår 
stora bevissvårigheter. 

Det är främst vinterbetesmarkerna som det är en konflikt gällande, då dessa endast brukas 
under vissa tider och inte kontinuerligt såsom året-runt markerna kan de inte omfattas av 
begreppet urminnes hävd. I Nordmalingsmålet framkom dock att samernas rätt till renbete på 
vinterbetesmarkerna är baserad på sedvanerätt och inte urminnes hävd. Detta bör innebära 
färre konflikter med fastighetsägarna då rätten är baserad på sedvana kan den inte upphävas 
annat än genom reglerna om upphävande i RNL.  

Det är två motstående intressen som ska tillgodoses, markägarens och samernas och som 
debatten har sett ut så är markägarna mycket kritiska till ett införande av ILO 169. Är det 
möjligt att renbetet och mineralutvinningen kan samspela med varandra? Tyvärr är detta inte 
möjligt, då rennäringen är så beroende av en opåverkad miljö både för att betesmarkerna ska 
vara bördiga och för att flyttvägarna ska vara framkomliga. Det är alltid något intresse som 
måste ge vika och som det har sett ut så har det oftast varit samernas. 

Den senaste utredningen i relation till ILO 169 genomfördes för omkring nio år sedan och 
fortfarande har inte Sverige tagit några större kliv mot en ratificering trots kritik från FN vid 
flertalet tillfällen. Även om den nya regeringen uttryckt att det är en viktig fråga så svarade de 
så sent som i slutet på juni nej till rekommendationen att införa ILO 169. Vad talar då för att 
Sverige kommer att ratificera konventionen? I nuläget är en ratificering tyvärr är långt bort 
och att den svenska näringspolitiken prioriteras framför samernas självbestämmanderätt och 
deras renskötselrätt. Tecknen på detta är tydliga då Sverige trots upprepad och skarp kritik 
och rekommendationer från FN inte har gjort mer och det är uppenbarligen inte en 
högprioriterat ämne för de politiska partierna.  

6.3.2. Miljöbalken: Intrång som påtagligt försvårar rennäringen 
Miljöbalken uppställer ett visst skydd för rennäringen i och med att intrång som påtagligt 
försvårar för rennäringen inte ska tillåtas. Syftet med lagstiftningen gällande skyddet för 
rennäringen är att skydda den samiska kulturen där rennäringen är en väsentlig del, områden 
där rennäring bedrivs är även klassat som riksintresse vilket innebär att det kulturella- eller 
naturvärdet ska bevaras. Verksamheter som innebär en tillfälligt stor negativ inverkan, eller 
en bestående negativ inverkan ska inte tillåtas. Skyddet för den samiska kulturen är 
grundlagsskyddad i och med bestämmelserna i RF vilket gör att det är av yttersta vikt att 
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annan lagstiftning som har som mål att tillgodose samernas kulturliv tillämpas på ett korrekt 
sätt.  

Det skydd som MB uppställer för rennäringen uppfylls inte fullt ut i praktiken, i vart fall har 
domstolar godkänt bearbetningskoncessioner där verksamheten bedömts orsaka en negativ 
påverkan. I RÅ 2010 not 31 hade det konstaterats att det förelåg en negativ påverkan för 
rennäringen ändå godkändes tillståndet då beslutet var villkorat. Villkoren som uppställdes 
var att företaget skulle vidta skyddsåtgärder och även kompensationsåtgärder för rennäringen, 
dessa villkor vägdes då in i den slutliga bedömningen av huruvida verksamheten hade en 
negativ inverkan eller inte. Domstolen tolkade det som så att villkoren kunde läggas till grund 
för beslutet om miljökonsekvensbedömningen i 3 kap. 5§ MB.  

Frågan är då hur effektivt skyddet för rennäringen egentligen är om en 
bearbetningskoncession kan godkännas även om det påvisats att det kommer att få negativa 
konsekvenser för rennäringen. Vidare blir följdfrågan då vilka villkor som ska godkännas, vad 
uppställs för krav på dem. För att möjliggöra villkorade tillstånd bör det då även ställas krav 
främst på utförandet av dem så att de är tillräckliga och faktiskt göra att den negativa effekten 
minskar. Detta kräver att företagen samt bergmästaren som utfärdar tillstånden har en insikt i 
renskötseln och på vilket sätt de kan underlätta. Det kräver även att företagen granskas så att 
villkoren faktiskt efterföljs och vad får det för följder om verksamheten har påbörjats även om 
tillräckliga åtgärder enligt villkoren inte har vidtagits. 

Som synes är det flera viktiga aspekter som följer av att godkänna ett tillstånd med villkor om 
vissa åtgärder och för att Sverige ska kunna anses ge ett tillräckligt effektivt skydd för 
rennäringen i enlighet med de internationella skyldigheterna är detta frågor som måste 
klargöras ytterligare. Ska villkorade tillstånd godkännas överhuvudtaget och ska de i så fall 
läggas till konsekvensbedömningen?   

6.3.3. Miljöbalken och minerallagstiftningen: Företräde vid motstående intressen och 
vem ska konsulteras 
I de fall det är frågan om motstående intressen på områden av riksintressen så uppstår även 
där diskussioner om rennäringens faktiska skydd. Där ska en samhällsekonomisk bedömning 
göras och målen för hushållning med naturresurser ska tas i beaktande. Den 
samhällsekonomiska bedömningen speglar främst det allmännas intresse vilket är den 
anledningen som uppställs i RF när egendomsskyddet kan inskränkas. Här finns en konflikt 
mellan dels det allmännas intresse och samernas rätt till självbestämmande och därför bör det 
även finnas en rätt för samerna att yttra sig i dessa frågor. Det finns dock inte, utan det är 
Länsstyrelsen som i första hand ska tillfrågas vid beslut om bearbetningskoncession. 
Länsstyrelsen ska då representera inte bara kommunens intressen utan även invånarnas, vilket 
gör deras yttrande i fallet HFD 2012 särskilt anmärkningsvärt där de ansåg att både 
naturvärde och rennäring skulle åsidosättas för att mineralutvinningen skulle få avsevärda 
effekter för sysselsättningen i kommunen. Inte ens regeringen ansåg att samerna genom 
Sametinget behövde ges tillfälle att yttra sig i frågan.  

Det blir en skev tillämning av lagen när endast en part ges tillfälle att yttra sig i frågor som 
denna. Samerna har ändå ett representativt organ i form av Sametinget och även om det kan 
diskuteras huruvida de bör ha en VETO-rätt eller endast en yttranderätt så bör de ges 
möjligheten att representera samerna i dessa frågor.  

6.3.4. Minerallagen: Ersättning 
De aspekter som har tagits upp gällande ersättning ska diskuteras i korthet. Det största 
problemet men mineralersättningen och ersättning för skada och intrång är att ingen hänsyn 
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tas till markens och rennäringens kulturella värde. Ersättning för skada och intrång beräknas 
utifrån de förluster samerna gör på rennäringen ur samma perspektiv som för vilken 
näringsverksamhet som helst. För samerna är rennäringen en del av deras tradition och kultur 
och det blir då fel om detta inte tas in i beräkningen för vilken skada som faktiskt åsamkas.  

Sverige ska se till att samernas rätt till kultur skyddas och därmed även skydda rennäringen. 
Därför är det berättigat att kritisera utformningen av mineralersättningen då den i så stor 
utsträckning lockar gruvbolag till de marker renbetet sker på. Det hade varit mer förståeligt 
om de samhällsekonomiska fördelarna var tillräckligt stora vilket de inte är. 
Mineralersättningen utgick förra året med endast 1,7 miljoner kronor och det var en tredjedels 
promille av vad gruvbolagen tjänade på fyndigheten. Flera gruvbolag är utländska och de 
mineraler som utvinns kommer inte Sverige till godo heller. Visserligen genererar gruvorna 
jobb, men det är tveksamt om det är tillräckligt.  

 

6.4. Uppfyller Sverige sina folkrättsliga skyldigheter gentemot samerna? 
En av de viktigaste folkrättsliga skyldigheter Sverige har gentemot samerna är att innan 
åtgärder företas som påverkar dem så ska de konsulteras. Att denna skyldighet är av stor vikt 
framkommer då den stadgas i flera av de internationella överenskommelser gällande 
urbefolkningars rättigheter. Sverige har antagit Urbefolkningsdeklarationen men inte 
ratificerat ILO 169 och det är den senare som egentligen är bindande. Det har dock 
framkommit av vissa av de bestämmelser som finns i Urbefolkningsdeklarationen ändå kan 
vara bindande för Sverige på sedvanerättslig grund.  

Sedvana som rättskälla är lika bindande som en konvention när den har uppkommit. Ett 
omfattande arbete av ILA har gjorts där de kom fram till att urbefolkningars rättigheter att 
konsulteras är en av de bestämmelser som har fått sedvanerättslig status. Detta får medhåll av 
FN: s särskilda rapportör som under flera år har granskat urbefolkningarnas status runt om i 
världen. Även det faktum att det finns flera konventioner som berör denna rättighet tyder på 
att det är av vikt för alla stater. Dessa faktorer anses starkt bidra till att det föreligger opinio 
juris och att staterna agerar som att de är juridiskt bundna av att skydda urbefolkningarnas 
rättigheter. Sverige har alltså en sedvanerättsligt grundad skyldighet att konsultera samerna. 

Innebörden av att samerna ska konsulteras är att de ska få möjlighet att ge ett fritt och 
informerat godkännande innan en åtgärd företas. Ett godkännande bör då även innebära att de 
har en rätt att neka till en åtgärd om det inskränker deras renbete. Som tidigare nämnts i 
rättsfallet HFD 2012 not 27 ansåg inte ens regeringen att det var nödvändigt att inhämta ett 
yttrande från Sametinget. Sverige uppfyller alltså inte sina folkrättsliga skyldigheter gentemot 
samerna i och med att lagstiftningen inte kräver att Sametinget konsulteras.  
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7. Slutsats 
 

I arbetet har det framkommit att Sverige inte uppfyller sina folkrättsliga skyldigheter 
gentemot samerna främst då samerna inte har någon rätt att yttra sig innan mineralutvinning 
sker på renbetesmarker. Även om det inte har klargjorts huruvida denna rätt endast innefattar 
en rätt att bli konsulterad eller även en rätt att lägga sitt veto så är det tydligt att samerna ska 
ha en möjlighet att påverka besluten. Slutsatsen som drog utifrån fallet Länsman v Finland 
var att om en åtgärd företogs som samerna inte godkänt så kunde det prövas huruvida 
åtgärden i sig var lagstridig. Frågan är om detta är den bästa lösningen i samernas fall.  

Renskötselrätten är av speciell karaktär då den uppställer olika rättigheter beroende på vilket 
område som renbetet sker på. Gäller det året-runt-markerna har samerna förvärvat en 
äganderätt som grundar sig på urminnes hävd och för vinterbetet är det en sedvanerättsligt 
grundad nyttjanderätt. Frågan om rennäringen är komplex och det bör poängteras att både 
Skattefjällsmålet och Nordmalingsmålet som är vägledande är relativt nya rättsfall. Skyddet 
för samernas rättigheter är i ett utvecklingsstadium och än har lagstiftningen inte hunnit ikapp. 

Detta kan dock inte vara en ursäkt för att åsidosätta de rättigheter som samerna faktiskt har 
som urbefolkning i Sverige. Sverige uppfattas som ett land som vill vara i framkant gällande 
mänskliga rättigheter och därför är det anmärkningsvärt att det inte har gjorts mer för att 
stärka skyddet för samerna. Att ratificera ILO 169 hade varit ett steg i rätt riktning och det 
pågår diskussioner i regeringen kring detta men det återstår att se huruvida konventionen 
faktiskt kommer ratificeras. 
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