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Den här artikeln är ett kompakt samman-
drag av vårt examensarbete ”Rätten till 

Norrland- Nutida strider, en historisk arena” 
som avslutade våra jägmästarstudier vid SLU 
i Umeå. Genom en kortare kvällskurs kallad 
”skogsbruk och rennäring” föddes idén till exa-
mensarbetet. Tack vare entusiastiskt stöd av vår 

handledare Erik Valinger gavs vi möjlighet att 
genomföra projektet som skiljer sig något från 
de traditionella examensarbetena vid skogsfa-
kulteten. Den centrala frågan för oss var fastig-
hetsrättens framväxt. Den är tätt sammanlänkad 
med jord-och skogsbruk, ren- och gruvnäring 
samt den politiska och nationalekonomiska his-
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Tog sin jägmästarexamen 2008 med inriktning mot skogsskötsel. 
Innan de akademiska studierna påbörjades försörjde han sig bla. 
som plantör, röjare, pistvakt och blåbärsvältare. Under de sista 
åren av studier arbetade han parallellt med avverkningsplanering 
för Korsnäs. Sedan 2007 är han verksam som virkesköpare för 
Stora Enso i Mora och Malung-Sälens kommun. I sitt arbete ser 
han dagligen de historiska lämningar som ett månghundraårigt 
skogsbruk har lämnat efter sig i Dalarna.  

Johan Oskarsson
Är jägmästare med inriktning på skogsskötsel. Fördrev sin tid 
före studierna med diverse skogsjobb, jobb inom vårdsektorn 
och som hjälpreda inom renskötseln. Idag är han verksam som 
skogsvårdsledare, med inriktning på föryngring, på marknads-
område Västerbotten hos Sveaskog. I det arbetet stöter han ofta 
på situationer som tas upp i artikeln, däribland frågor som rör 
just rennäringen.

Rätten till Norrland
De första människorna i Sverige var förfäder till dagens samer och de följde inlands-
isens avsmältning norrut. Folket levde som jägare och samlare och jagade vildren i 
familjegrupper. Långt senare började andra stammar att invandra söderifrån och med 
dem kom jordbruket till norden. Under 1600-talet kolliderar dessa befolkningsgrupper 
geografiskt, kulturellt och rättsligt. De norrländska näringarna: ren- och gruvnäring, 
skogs- och jordbruk har sedan dess gemensamt format dagens samhälle. Under 400 år 
har synen på markägande och rättigheter ändrats många gånger. Näringarnas relativa 
värde för landet har omvärderats över tiden. I nutid pågår en mängd rättsprocesser som 
behandlar rätten till mark och naturresurser i Norrland. De flesta målsägarna finner 
stöd för sina anspråk i de historiska förhållandena. För den intresserade är det nödvän-
digt att granska historien för att förstå dagens konflikter. Det handlar med andra ord 
om nutida strider på en historisk arena. 
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torien. Det huvudsakliga syftet var att skapa en 
kronologisk översikt över viktiga punkter i his-
torien och i möjligaste mån beskriva hur olika 
näringar och intressen samspelat för att skapa 
dagens komplicerade situation. I denna artikel 
har vi fokuserat på att beskriva de stora dragen 
i de norrländska näringarnas historia och hur 
de samspelat. Skogshistorien finns givetvis med 
men tyngden ligger på rennäringen av det enkla 
skälet att denna sällan beskrivs och vi tror att det 
kan vara av intresse. Ämnet är en het potatis och 
vi har ansträng oss för att vara så opartiska som 
möjligt. Om vi lyckats är upp till läsaren att av-
göra. Om Ni finner denna artikel intressant och 
vill fördjupa Er ytterligare kan examensarbetet 
hämtas från: http://epsilon.slu.se/

Det ordnade samhällets 
Framväxt i södra sverige
De forntida hundarerna
De första stegen mot ett organiserat samhälle 
och rättsystem, i Sveriges sydligare delar, var 

uppdelningen av landet i s.k. hund, senare hun-
daren. Orden kommer förmodligen av ett räkne-
ord och kan beteckna en ”härskara” som skulle 
innebära omkring 100 man. Varje hundare var 
delat i åttingar som var och en utgjordes av en 
tolft vilket gav 8*12 = 96 enheter för hundaret. 
Senare har hundare betecknat ett landområde 
som kan utrusta 100 enheter för krig. Enheterna 
som byggde upp tolfterna antas ha varit byar, 
d.v.s. tolv byar eller motsvarande grupper av 
enstaka gårdar bildade en tolft. Varje åtting eller 
tolft gav sedan upphov till de socknar som anges 
i jordeböckerna. När landet kristnades byggde 
varje tolft en liten stavkyrka. I varje hundare 
fanns en hednisk kultplats där senare den s.k. 
hundarekyrkan vanligen byggdes. Hundaret var 
förutom kultområde även rättskipningsområde 
och skulle ha en tingsstad. Hundaret var den en-
het som skattesystemen och de militära systemen 
grundades på. Hundarena omvandlades senare 
administrativt till häraden som styrdes av en hä-
radshövding. Häradet var sedan uppdelat i fyra 
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fjärdingar med en fjärdingshövding för varje del. 
Rättskipning skedde vid häradstinget (HT), men 
mindre frågor kunde lösas i fjärdingstinget. 
 
Folklandslagarna
Sverige var under forntiden uppdelat i de s.k. 
landen eller folklanden. De var stora bygdelag 
som var föregångare till nutidens landskap som 
t.ex. Väster- och Östergötland, eller mindre s.k. 
småland som exempelvis de småländska bygder-
na som därav fått sitt namn. Hälsinglands lagsa-
ga bildades av flera mindre folkland och sträckte 
sig ända upp till Bygdeå i nuvarande Västerbot-
ten där de organiserade byalagen upphörde och 
birkarlarnas handels- och skattedistrikt började. 
I varje land fanns en gemensam kultplats som 
fungerade som samlingsplats för de s.k. allting-
en. Där täljdes den gällande lagen av lagmannen 
minst en gång varje år. Ur denna ordning upp-
kommer begreppen lagmansdöme och lagsaga 
som betecknar ett rättsområde. Norrland räk-
nades till Upplands lagsaga. Dessa folklandslagar 
sammanfördes senare till landskapslagar, vilket 
förmodligen inträffade under 1200-talet och ti-
den därefter.

Landskapslagarna
Landskapslagarna nedtecknades mellan 1220- 
och 1320-talen. Som namnet antyder gällde de 
för vissa landskap som då i praktiken fungerade 
som egna länder. Lagarna fördes vidare munt-
ligt. Utsedda lagmän memorerade hela lagen och 
läste upp den på tingen. För att underlätta inlär-
ningen var lydelserna utformade på ett speciellt 
sätt med inte mindre än tolv olika ”stildrag” i 
form av rim, assonanser, stavelser etc. som kan 
urskiljas i skriftspråket. 

De texter som idag finns bevarade är nedteck-
ningar av denna muntliga tradition och kan inte 
anses vara lagböcker utan snarare ”rättsböcker”. 
Nedteckningarna anses utgöra privata tolkning-
ar och bearbetningar av den då gällande rätten.  

Den juridiska tolkningen av landskapslagen 
föll på lagmannen som var ledaren för det s.k. 
landstinget. Lagmannen hade tre uppgifter, att 
huga lag, att tälja lag och att skilja lag. Med att 
huga lag menades att han skulle kunna hela la-

gen utantill samt därtill hörande prejudikat. Täl-
jandet av lagen bestod i att han skulle läsa upp 
hela lagen för menigheten under landstinget, 
åtminstone en gång per år. Att skilja lag inne-
bar slutligen att han skulle förkunna dom vid 
rättstvist. Domen kunde sedan överklagas till 
Kungen. Domar överklagades sällan då det var 
en kostsam och oviss process. Därmed blev of-
tast lagmannens dom avgörande. 

Exempel på spörsmål som reglerades i land-
skapslagarna var bl.a. regler om rå och rör, tids-
angivelser för olika verksamheter, explicita rät-
tigheter och skyldigheter samt straffskalor. Då 
lagarna gällde landskap så fanns det skillnader i 
vad som stadgades i dessa, t.ex. tidpunkterna för 
olika verksamheter. 

Hälsingelagen (HäL) anses av somliga vara 
den lag som än idag bygger upp rätten till land 
och vatten i norra Sverige. HäL nedtecknades 
under 1320-talet och finns endast bevarad som 
en handskrift i Uppsala Universitetsbibliotek. 
Detta var den gällande landskapslagen för nor-
ra Sverige och dess domsaga sträckte sig under 
1300-talets början till nuvarande Bygdeå i Väs-
terbotten. I HäL anges att de som bodde norr 
om dess domsaga ”skola värja sitt land hemma” 
vilket kan tolkas som att man fick reda sig bäst 
man kunde. 

Under 1300-talets försökte hälsingarna att 
kolonisera landet längre norrut men kom då 
i konflikt med Birkarlar och lappar som sedan 
länge hävdat landet. Större delen av nuvarande 
Västerbotten och allt land norr om detta ansågs 
av kronan vara under dess direkta disposition. 
För att stoppa hälsingarnas ensidiga anspråk på 
jorden, stadgade Magnus Erikssons förmyndar-
regering att allt land mellan Skellefteå och Ule 
älvar (Uleträsk i Finland) skulle vara öppet för 
alla. Hälsingarna motsatte sig detta och hävdade 
att kronans anspråk saknade rättslig grund och 
att deras egen domsaga sträckte sig ända till Ule 
träsk. De ville därför att koloniseringsrätten 
skulle vara reserverad för hälsingar. På ett möte 
i Tälje 1328 ogillades deras anspråk av kronan 
som dessutom stadgade att domrätten över ny-
byggen i det omtvistade området inte innehades 
av lagmannen över Hälsingland utan av Kon-
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ungens fogdar. 
Hälsingelagen inledes med följande fras:

”Med lag skall man land bygga. För den skull, 
vore ej lag i landet, då gitte ingen bott där. För 
ty är lag skipad, först av Gudi och så av kon-
ung vår, med samtycke välborna manna och 
all allmogens, att goda män njuta sin spakhet 
och vrångvisa män näpsas, till livs tappande el-
ler till penningars, vart efter ty som brott äro 
till... Här börjas så Helsinge länders lagbok och 
haver hon i sig åtta balkar: Kyrkobalken, Kon-
ungabalken, Ärvdabalken, Manhelgesbanken, 
Jordabalken, Köpmålabalken, Vidboabalken, 
Tingmålabalken.”  
Alla landskapslagar var uppdelad i balkar. 

Varje balk var i sin tur uppdelad i ett antal s.k. 
flockar där olika rättsförhållanden beskrevs. Just 
ordet balk tros betydda ”dagsranson av lagen” 
och skall härröra från att lagmannen vid lands-
tinget läste upp en balk per dag men en annan 
förklaring kan också vara att balk betydde lagsa-
ga, d.v.s. den lag som framställdes. 

Äganderätt
Äganderätt byggde i första hand på hävd. Hur 
hävd uppkom definierades som:

”Detta är laga hävd: det man haver i tre år 
okvalt och oklandrat. Kommer sedan annan 
och säger sitt vara då have den vitsord som ta-
git haver. Så vare ock med alla köpejordar, som 
man köper eller med byte får, utom i fall han 
är omyndig eller är utomlands, den där skulle 
påtala.
1. Fara män i allmänning och ligger övergiven 
täkt deras i tre år, då have den sedan den som 
taga vill” . Lagstiftning runt gränsmärken var 
redan i HäL väl utformad då detta var av yt-
tersta vikt för att upprätthålla äganderätten. 

”Land skola med lag byggas och ej med vålds-
verkum, ty att då stånda land väl när lag följes. 
Nu sägs huru by skall skiftas. Där flera äga jord 
i än en, där skall märke emellan sättas, och vete 
envar sin lott. Far man över märke i tomtum 
och tungärden, böte sexton öre i treding varje 
och give ut det han tog. Och skall envar så hu-
sen skipa mot annan, att var haver dropparum 
på sin egen tomt. Byter närmare, före av och 
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vilja som äger. Vill man taga ämne till gård på 
allmänning, då tage han bredvid den som förut 
byggde så att han honom intet förtager. Tage 
han så skog som bogårdsämne, så bredan skog 
som åker och äng äro utmärkta. Tage på båda 
sidor en sparkstöttingsrast långt. Så lång skall 
en stöttingsrast vara: åke hemmanfrån före so-
len vid solståndstid emot jul och hugge störalass 
och komme åter vid middag: det är laga tag:l 
han taga till åker eller äng, då skall han röja 
till tre travar och göra ett hus i fyra knutar, och 
gånge han kring täkten och märke täkten med 
två vittnen, och vare det laga tag hans. Tvista 
två om taget av täkt, då have den vitsord som 
huset gjorde: med två vittnen och fullom ed” 
Vidare fanns det stadganden om svedjning, 

hur den fick utföras och vilka straffsatser som 
skulle tillämpas vid överträdelser av dessa reg-
ler. 

Jakt & Fiske
Rättigheterna till jakt och fiske som den beskrevs 
i Hälsingelagen och övriga landskapslagar är de 
äldsta skriftliga regler som finns bevarade.. Den 
mest grundläggande principen var den att rätten 
till jakt var knutet till jordägandet. Det anses även 
att dagens lydelse i jaktlagen, § 10, som säger att 
man har rätt att jaga på all den mark som hör 
till fastigheten härstammar från landskapslagar-
nas formuleringar. Sedan fanns det variationer 
mellan de olika lagarna om i vilken grad och för 
vilka vilt jordägaren fick tåla inskränkningar på 
sin mark. Ofta var t.ex. jakt med spjut och båge 
efter ekorre tillåten även på annans mark medan 
fångsten var förbehållen jordägaren. En sak som 
dock var överensstämmande för alla landskaps-
lagarna var den att jakt efter rovdjur, björn, varg, 
järv, räv (med undantag för Skånelagen), lo och 
mård, fick bedrivas vart som helst.  

Landslagarna
1340 kom den första svenska landslagen, Mag-
nus Erikssons landslag (MELL). Syftet med 
denna var att överbrygga de skillnader som 
fanns mellan landskapslagarna. Lagen lyckades 
med detta framförallt vad gällde straffrätt och 
rättegångsväsendets uppbyggnad. De stycken 
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böte som förr är sag, utom ifall han avförer 
inom fem nätter” . 
Tvister kring gränser skulle lösas enligt föl-

jande modell:  
”Tvista män om åverkan byar emellan, då 

skola minnesgoda män märken pröva dem 
emellan. Haver en märke och den andre ej, då 
have den vitsord som märke haver. Hava båda 
märken, då böte den för åverkan som min-
ningamännen fälla. Hava båda märken och 
ingendera minnesbevisning, skifte de då i tu 
delar sönder det de tvista om och have halvt 
vardera”.
Och vad gällde märkens innebörd sinsemel-

lan och minnesbevisningen så var man hänvisad 
till:

”Far man på skog annans, hugger timmer el-
ler störar eller evad åverkan han gör på man-
nens skog, då böte han åtta örar i var treding.

Far man på skog annans med fä sitt olovan-
des och låter upp lykter hans, böte som förr är 
sagt.

Tvista män om skogamärken, säger en sig 
hava trämärke och annan stenmärke, då hava 
stenmärke vitsord. Säger en sten och annan 
berg, have berg vitsord. Säger en i berg och an-
nan i bäck, have bäck vitsord. Säger en i bäck 
och annan i sjö, have sjö vitsord.

Nu skall minnesbevisning efter märken följa 
och have den vitsord som minnesbevisning ha-
ver högre. Så skiftes ock hemma i hagom, åk-
rom eller ängom och i allom stadom där män 
äga att skifta samman. Nu sägs det vara högsta 
minnesbevisning när den, som det ägt haver, 
sedan haver det androm bort låtit; då skola tolv 
de minnesbeviset på tinget pröva som förr är 
sagt” (Ohlmarks 1976).
Principen i landskapslagarna var att märken 

skapade av naturen hade företräde framför mär-
ken skapade av människohand. Då en gränstvist 
uppstod skulle gamla minnesgoda män granska 
råmärkenas laglighet. 
Regler om skog 

Anvisningarna om skog återfann man bland 
annat i Vidboabalken, flock tretton: 

”Nu vill man av nyo göra upp åker eller äng: 
göre det ingen på annans land utan hans god-
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som stadgade ägorättsförhållanden lyftes dock i 
princip oförändrade in, från landskapslagarnas 
byggningabalkar. 

Hundra år senare 1442 var det dags för en ny 
bearbetning av landslagen genom Kristoffers 
landslag (KrLL). Nu gjordes försök att moder-
nisera lagstiftningen kring lagliga gränser. Lagen 
innehöll ganska starka formuleringar om gräns-
frågor men i praktiken rubbade lagen inte de 
äldre formulerade bestämmelserna om.

Rå och rör i landslagarna
I landslagarna var principen för gränsmarke-
ringar en annan än i landskapslagarna. Det reg-
lerades att alla byar skulle omges med råmärken 
och om det redan fanns råmärken skulle dessa 
gälla. Åar mellan byar ansågs inte vara egentliga 
råmärken men kunde fungera som gräns om inga 
märken fanns. Markeringar gjorda av människor 
hade alltså vitsord framför naturliga gränser. I 
verkligheten godkändes dock många naturliga 
gränser. I KrLL fanns noga beskrivet hur rå och 
rör skulle se ut. I rör skall det finnas fem stenar, 
en i mitten och fyra runt om kring, men fler el-
ler färre antal stenar godkändes. Ett märke som 
inte uppfyllde kraven för rör, men ändå kunde 
ses som en gränsmarkering, kallades för rå. Reg-
lerna var särskilt viktiga vid gränsmarkering 
mellan byar. Mellan enskilda markägares mark 
var principerna inte lika stränga. Där kunde en 
sten och en stör, eller två stenar godkännas som 
råmärke. Om gränstvist uppstod skulle denna 
lösas i första hand av markägarna själva vid en 
s.k. ägaresyn. På en förutbestämd dag träffades 
representanter från de två byarna som tvistade 
eller två enskilda markägare för att i fält försöka 
komma till en förlikning. Om det inte var möj-
ligt att komma överens fick parterna vända sig 
till Häradstinget (HT) och begära s.k. häradssyn. 
De två byarna utsåg sex s.k. tolvmän vardera som 
tillsammans skulle utreda saken. Utredningen 
redovisades för HT som sedan förkunnade dom 
i frågan. HT dom gick inte att överklaga.

MELL är i huvudsak uppbyggd av Upplands-
lagen, Västmannalagen och Östgötalagen. För 
ägorättsförhållanden, som behandlas i respek-
tive landskapslags byggningabalk, togs även stoff 

ur Västgöta- och Södermannalagarna. Landsla-
gar kan också beskrivas som en sorts rikslag då 
den omfattade mer än ett landskap.

Det ordnade samhällets 
Framväxt i norrland
Förhistorisk tid
Samernas historia börjar troligen ca 2000 – 3000 
år efter isavsmältningen från den senaste istiden. 
Detta var den tid växter och djur behövde för att 
kolonisera det ”nya” landet. De första spåren av 
mänsklig aktivitet i Sapmi (samernas egna namn 
på det landområde som de befolkar) är hela elva 
tusen år gamla och återfinns på den nordnorska 
kusten. Det är lämningar efter den befolknings-
grupp som senare kommer att betecknas som 
samer. Vid denna tid täcktes inlandet fortfarande 
av is, men troligtvis räckte den fisk- och viltrika 
kusten till för att livnära de nya bosättarna. 

 De första spåren av mänsklig aktivitet i inlan-
det är från ca 6000 f.kr och har hittats framfö-
rallt vid sjöar. Man kan anta att fisket fortfaran-
de utgjorde en viktig bas för deras överlevnad, 
men att även jakt på säl och diverse småvilt samt 
insamling av ätliga växter var viktiga för över-
levnaden. Forskning visar att även den svenska 
Norrlandskusten var befolkad redan under den 
yngre stenåldern, för ca 6000 år sedan.

 Allt eftersom klimatet blev varmare och isarna 
försvann så intog ny vegetation markerna. Till en 
början fanns det mest rishedar men dessa över-
gick senare till blandskogar av Al, Björk och Tall. 
Kring år 3000 f.kr dominerade tallen stora delar 
av inlandet. Då hade människorna övergått till 
att vara ett nomadiserande jägar- och fiskarfolk 
som familjevis, eller som mest två till tre familjer, 
flyttade runt mellan fasta boplatser i skogslan-
det. Man använde sig därmed av betydligt större 
områden än tidigare. 

 Kring 1500 f.Kr. blev det kallare med en för-
ändring av vegetationen som följd. I högre lägen 
fick tallen ge plats åt fjällbjörk. Det fanns stora 
flockar av vilda renar som, likt dagens renar, 
vandrade mellan sommar- och vinterbetesmar-
ker. Det är under denna tid som detta jägar- och 
fiskarfolk på allvar börjar utnyttja renen som re-
surs. I och med denna förändring av levnadssätt 
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Järnframställning ingick förmodligen inte i den 
samiska kulturen. Det järnverktyg som var nöd-
vändiga köptes. Århundrade efter århundrade 
passerade och människorna blev allt mer spe-
cialiserade på vildrensjakten med fler och stör-
re sammanhängande fångstgropssystem. Man 
började också tämja renar för att använda dem 
som lock- och dragdjur och till mjölkning, detta 
tros ha skett under 500-talet f.Kr. Från 1200-ta-
let finns sagan om vikingen Thorolf Kvedulfs-
son som beskriver hans handelsfärder. Thorolf 
och kvänernas kung Faravid slöt ett förbund 
där man räknade upp landen öster om Norge. 
Uppräkningen löd enligt följande: ”men öster om 
Namdalen ligger Jämtland och sedan Hälsingland 
och sedan Kvänland, så Finland och så Karelen. 
Och ovanför alla dessa land ligger Finnmarken.”  

Birkarlarna
Birkarlarna var storbönder som var bosatta längs 
Norrlandskusten, från Tornedalen ner till Umeå. 
De var också handelsmän som idkade handel 
med bl.a. lapparna, samt tog upp skatt från des-
sa. Denna handelsverksamhet hade birkarlarna 
övertagit efter de s.k. kvänerna som omnämns 
redan i Ottars berättelse. Det var genom birkar-
larna som kronan, d.v.s. staten Sverige, etablera-
de sina första kontakter med lapparna. De om-
nämns för första gången i ett bevarat dokument 
från 1328. Dokumentet beskriver inte birkar-
larna men det synes vara en stadsfästelse av rät-
tigheter som de redan då hade. Vilket ursprung 
dessa handelsmän hade har varit en omtvistad 
fråga. Vissa forskare, framförallt finska, har häv-
dat att de var storbönder från Birkala socken vil-
ken låg i trakterna kring nuvarande Tammerfors. 
De skulle alltså härstamma från samma område 
som kvänerna. Det troligaste är dock att birkar-
larna hade varierat ursprung där en del förmod-
ligen kom från nuvarande Finland, beteckningen 
birkarl skall förmodligen ses som administrativ. 
Birkarlarnas position var troligen en rest av ett 
ryskt skattesystem som fanns i området tidigare, 
innan den svenska kronan började göra allvar-
liga anspråk på ”deras” delar av Sverige. Genom 
dessa birkarlars historia kan vi fr.o.m. 1300-talet 
följa hur kronan gör anspråk på de norra delarna 

så räckte inte en enskild familjegrupps ansträng-
ning till för att uppnå ett bra resultat i fångst-
verksamheten, det krävdes att fler jägare sam-
arbetade. Ur denna strategiförändring så växte 
ett nytt samhälle fram, det s.k. sijddasamhället. 
Familjegruppen hade under lång tid varit basen 
för den samiska befolkningen men ersattes nu av 
sijddan, ett system som skulle bestå i ca 2000 år.  

Sijddasamhället
Sijddan utgjordes av ca tio familjer som nyttjade 
ett landområde som motsvarade jaktlagets be-
hov. Varje jaktlags område var eget och ingen an-
nan sijdda fick jaga eller fiska inom detta. Livet i 
sijddan förlöpte så att man familjevis jagade och 
fiskade i ett inom sijddan gränsbestämt område. 
På hösten samlades alla familjer till den gemen-
samma boplatsen, dálvvesijddan, för att jaga och 
fiska inför vintern. Det var då jakten på framfö-
rallt vildrenen var viktig men även jakt på t.ex. 
björn och bäver bedrevs. Jakten på vildren be-
drevs gemensamt och med hjälp av ett eller flera 
fångstgropssystem. 

 Sijddan var ett väl fungerande system som 
även erbjöd ett slags socialt skyddsnät. Detta be-
stod i att man förväntades hjälpa till i sijddans 
gemensamma angelägenheter, t.ex. jakt, fiske och 
skötsel av fångstgropssystem, men att man även 
fick ta del av sijddans välfärd om man blev sjuk 
eller blev för gammal för att ta del i den gemen-
samma verksamheten. En annan funktion inom 
sijddan var att man rättvist försökte fördela fa-
miljeområdena så att det motsvarade varje en-
skild familjs behov. I dáelvvesijddan levde sedan 
alla familjer tillsammans under vintern fram till 
våren då man återigen levde familjevis. Det var 
under vintern man skötte sijjdans gemensamma 
angelägenheter där varje familjs överhuvud in-
gick i den s.k. sijddastämman där man avgjorde 
tvister av olika slag. Denna stämma skötte också 
kontakterna utåt med andra sijddor och andra 
folk som kom för att bedriva handel eller ta upp 
skatt. Handeln bedrevs till en början åt öster och 
var tidvis ganska omfattande p.g.a. den lyckade 
renjakten som gav ett stort överskott. 

Parallellt med sijddans framväxt förlöpte 
den tid som brukar benämnas som järnåldern. 

RÄTTEN TILL NORRLAND
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av Sverige. Birkarlarna hade rätt att ta upp skatt 
men hur stor denna var är däremot osäkert. Ge-
nom att kronan gav birkarlarna denna rätt, fick 
kronan en sorts indirekt beskattningsrätt av lap-
parna. Säkerligen upplevdes dock skatten som 
rimlig av båda parter då de var mer eller mindre 
ömsesidigt beroende av varandra. Birkarlarna 
var beroende av lapparna för sin handel och 
lapparna behövde de varor birkarlarna kunde 
erbjuda. Kanske tog birkarlarna inte upp någon 
skatt alls utan betalade skatten till kronan av det 
överskott handeln gav. Birkarlarna hade troligen 
delat in lappmarkerna i områden sinsemellan. 
Denna indelning baserades troligen till stor del 
på hemgårdens placering.  

 För kronan var det viktigt att knyta till sig 
birkarlarna, och genom dessa lapparna. Kro-
nan ville dels hävda territorium gentemot andra 
kungamakter, dels ville man komma över de 
värdefulla skinnen som lapparna kunde leverera. 
Skinnvaror var under medeltiden värdefulla han-
delsvaror och statussymboler. Den enda kontakt 
som kronan då kunde knyta till lapparna var den 
genom birkarlarna. Genom att etablera denna 
kontakt förhindrade man att skinnen fraktades 
åt något annat håll än mot Stockholm. Denna 
sydliga handelsväg fanns inte tidigare då han-
delsvägarna i lappmarkerna mest gått i öst och 
västlig riktning. År 1528 beslutade Gustav Vasa 
att birkarlarnas skatter skulle dubbleras då han 
hade förstått att de hade gjort sig förmögna på 
handeln med lapparna. År 1553 genomfördes en 
skattläggning av lapparna med följden att bir-
karlarna förbjöds att ta upp skatt av lapparna, 
istället utsåg kronan lappfogdar till denna syssla. 
Lappfogdarna fick samtidigt till uppgift att upp-
rätta mantals- och fiksträskregister, lapparna 
fick nu börja skatta för sitt fiske. År 1595 begrän-
sade Karl IX birkarlarnas handel med lapparna 
genom att ge fogdarna förköpsrätt, fogdarna 
skulle samtidigt övervaka birkarlarna. Trots alla 
skatter som lapparna pålades blev de med tiden 
förmögna eftersom de fortfarande fick bra betalt 
för sina skinn. Samtidigt hade de blivit beroende 
av varor som de själva inte producerade. 

Krockarna mellan olika livsföringar och be-
folkningsgrupper var trots allt små fram till den-

na tid. På grund av bl.a. pest och krig var kustbe-
folkningen i liten numerär och därmed fanns det 
inte många driftiga personer som kunde ta steget 
in i lappmarkerna för att försöka bedriva jord-
bruk. Kronan försökte genom olika påbud upp-
mana människor att bosätta sig i dessa ”obruka-
de” områden. Något skogsbruk i sapmi/norrland 
som påverkade andra näringar förekom inte 
under denna period. Under medeltiden anlades 
det dock en del sågverk längs norrlandskusten, 
det första 1554 i Gävle. Som exempel på omfatt-
ningen av sågarnas verksamhet kan nämnas att 
en privat vattensåg i Örnsköldsvik mellan 1573 
– 1580 förbrukade 800 stockar årligen. Skogsut-
nyttjandet i norrland under denna tid var fort-
farande inriktat på jakt, fångst och insamling. 
Gruvnäringen inskränkte sig till utvinningen av 
järn ur myrmalm, för detta krävdes det en hel 
del träkol och det höggs en hel del skog kring de 
platser där man anrikade myrmalm, men även 
detta var av marginell betydelse. 

Det politiska klimatet
Från 1300-talet började kronan göra territoriala 
anspråk på norrland och lappmarkerna. Riks-
gränserna var långtifrån fastställda och Sverige, 
Norge och Ryssland gjorde alla anspråk på lan-
det. Detta gjordes dels genom att utfärda kung-
liga brev om äganderätt men även genom att 
försöka ta upp skatt av de människor som ver-
kade inom berörda områden. Kunde man hävda 
skatterätt kunde man också hävda äganderätt. 

 Vid tiden för Gustav Vasas födelse 1497 var det 
oroliga tider i Sverige med många kungabyten. 
Relationerna med Norge var skakiga och kyrkan 
hade stort inflytande i samhället. 1527 över-
förde Gustav Vasa bryskt kyrkans egendomar 
till kronan. Genom detta beslut, kallad Västerås 
recess, förlorade kyrkan sin ekonomiska och po-
litiska makt vilket blev en vändpunkt i Sveriges 
historia. Gustav Vasa ökade därefter anspråken 
på norrland genom olika kolonisationspåbud, 
ett arbete som hans söner fortsatte med. Dessa 
påbud innehöll ofta löften om skattefrihet un-
der några år och kom senare att innehålla ännu 
fler förmåner. Motiven till dessa kolonisations-
påbud, förutom territoriala anspråk, var ökade 
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méerna var en orsak till att kronan genomförde 
skatteomläggningen från päls till kött och fisk. 
Detta i kombination med den tidigare befolk-
ningsökningen och sviktande viltstammar ledde 
till att man började hålla sig med fler tamrenar 
och äta renkött i större utsträckning. Under 
några få årtionden förändrades livsföringen från 
jägarkultur till nomadkultur. Det hårda skat-
tetrycket ledde till att många fjällappar flyttade 
till Norge, vilket 1621 föranledde en halvering 
av lappskatten för att minska flykten och förmå 
lapparna att återigen skriva sig i Sverige. Efter 
det ändrades inte skatten förrän 1695. 

 Skattereformen från 1695 innebar att lapp-
byarna blev skatteenheter där medlemmarna 
(lappskattelandsinnehavarna) kollektivt blev 
ansvariga för skattebetalningarna. Samtidigt 
skulle lappbyarna och deras skattesatser införas 
i en jordebok. Skatten krävdes hädanefter in i 
form av pengar. I de upprättade skattlängderna 
angavs markerna vara under enskild disposition, 
d.v.s. respektive skatteland och dess innehavare 
inom lappbyn, och skatten var den ordinarie 
räntan som utgick från respektive skatteobjekt. 
Med detta infördes lappskattelanden och lapp-
byarna i det reguljära grundbeskattningssys-
temet och kunde därmed inte längre betraktas 
som res nullius (utan ägare) eller odisponerad 
kronoallmänning. Att beskattningen av lapp-
skattelanden var att se som en reguljär jordskatt 
har även annan forskning visat. Som en följd av 
denna reform noteras de s.k. skattefjällen i Jämt-
land fortfarande som ställda under enskild dis-
position i dagens fastighetsregister. Staten anser 
sig idag vara ägare av dessa. 

 Skattereformen verkade för lapparnas del vara 
en positiv förändring. Oavsett hur många man 
var förblev byns skattesats oförändrad. Därför 
var det i lapparnas eget intresse att ingen flyt-
tade och således hade man från myndigheternas 
sida avvärjt hotet om massflykt till Norge. Dess-
utom var det tillåtet att dela lappskattelanden så 
länge byns omfång inte förändrades. Det lång-
siktiga resultatet av reformen blev att lapparna 
intog en ekonomisk särställning i lappmarkerna. 
Skattesystemet ändrades inte i grunden förrän 
det avskaffades vid införandet av 1928 års ren-

skatteintäkter, bättre utnyttjande av naturresur-
serna och tron på att ett bebyggt land var lättare 
att försvara. 

1600-Talet
Sijddjasamhället tvingas in 
i storsamhällets rättsystem 
De två olika samhällsstrukturerna i norr och 
söder kolliderade under 1600-talet. När Karl IX 
år 1602 beordrade att lapparna skulle skattskri-
vas var det början till slutet för sijddjasystemet. 
Förordningen deklarerade att lapparna skulle 
infinna sig på bestämda marknadsplatser varje 
vinter. Där skulle de betala in sin skatt och delta 
i kyrkans gudstjänster. För att förverkliga detta 
förbjöds handelsmännen att bedriva handel i 
de s.k. dáelvvesijddorna, därmed blev lapparna 
tvungna att besöka marknadsplatserna för att få 
tillgång till t.ex. salt och järnverktyg. Lapparna 
ställdes samtidigt under svensk domstol och för-
ordnades att slita sina tvister där i stället för, som 
brukligt var, på sijddastämman. Skatten skulle 
hädanefter tas upp i form av renar och torrfisk 
och baserades på storleken av det land som varje 
familj nyttjade till jakt och fiske, varje familje-
område kom att betecknas som ett lappskatte-
land. Dessa var gränsbestämda, rösen återfinns 
än idag, och kunde säljas, bytas, ärvas etc. Flera 
lappskatteland bildade tillsammans en lappby. 
Skatten kan anses ha varit en jordskatt vilket in-
dikerade att kronan då såg samerna som ägare av 
sina lappskatteland. Även senare skattereformers 
utformning under århundradet tillämpade prin-
ciper som användes vid reguljär beskattning av 
andra enskilda jordinnehav. Flera försök gjordes 
för att upprätta jordeböcker för lappmarkerna 
där ett av de mest kända försöken är landshöv-
ding Johan Graans kartläggning av Ume lapp-
mark år 1671. Försöket resulterade inte i någon 
jordebok men däremot i en karta över befintliga 
lappskatteland med tillhörande beskrivningar, 
vilken kom att påverka utformandet av de första 
påbuden om kolonisering av lappmarkerna. 

 Skattläggningen 1602 och en rad efterkom-
mande instruktioner ledde till en kris för lappar-
na. De nya skatterna inriktade sig nu på för dem 
viktiga födoämnen. Krigen och de utsvultna ar-
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näringslag.
 1695 är den punkt i historien där lapparnas 

individuella markrättigheter övergår till en mer 
kollektiv rätt. Efterföljande lagstiftning förstärk-
te detta och suddade ut de individuella kopp-
lingarna till specifika landområden.   

Skogsordningarna
Lagstiftningen som gällde under hela 1600-talet 
var KrLL från 1442. Sverige saknade i praktiken 
en fungerande rikslag. De nya regleringar som 
uppkom spreds främst genom olika kungliga 
brev och förordningar. Skogsutnyttjandet regle-
rades genom de olika skogsordningarna. Under 
detta århundrade lanserades tre stycken: 1647, 
1664 och 1683. Dessa anses idag vara av stor be-
tydelse för fastighetsrättens utformning.  

 Skogsordningen från 1683 har kallats för 
Sveriges första avvittringsstadga och hade till 
syfte att skilja kronans skogar från allmogens, 
förordningen var starten för den systematiska 
indelningen av kronans skogar. Främsta motivet 
var att bergsbruken i vissa delar av landet led av 
virkesbrist och man antog att kronans skogar 
skulle kunna fylla behoven. Landshövdingar, 
kronobetjänter etc. skulle utföra avvittringar un-
der vilka gamla rå och rör skulle respekteras. Vid 
avsaknad av lagliga gränsmärken eller runt olag-
liga nybyggen skulle varje hemman tilldelas ett 
skäligt skogsanslag. Skogsordningen skulle gälla 
i ”Värmland, Gästrikland, Dalarna, Norrland 
och flerstädes” och arbetet inleddes där bergs-
brukens behov var mest trängande.  

Skogsbruket.
Det största skogsutnyttjandet i Norrland kom 
fortsatt att ske främst genom sekundärt brukan-
de i form av t.ex. jakt och fångst. Avverkning av 
skog var i första hand knutet till de gruvor som 
anlades. Gruvornas tillgång till ved och virke 
säkerställdes genom skogsordningarna. Kring 
de fåtal nybyggen som anlades bedrevs ett vist 
svedjebruk men förbud mot svedjning infördes 
redan i den första skogsordningen och brott mot 
detta kunde i värsta fall rendera i ett dödsstraff. 
Undantag från förbudet gjordes om svedjningen 
syfte var betesbränningar och det inte hotade 

någon gruvas vedförsörjning eller annans mark. 

Gruvnäringen
Gruvnäringen i lappmarkerna fick under detta 
århundrade ett uppsving främst genom de sil-
verfynd som gjordes i Nasafjäll, Kedkevaare och 
Alkavaare. Sverige var involverade i många krig 
och silver var ett välkommet tillskott till stats-
kassan. Resultatet av dessa fynd, förutom en rad 
misslyckade gruvprojekt, blev att kronans intres-
sen för lappmarkerna på allvar väcktes och med 
det en strävan om att införliva dessa områden 
under den svenska kronan. För att uppnå målet 
var man tvungen att säkerställa att innevånarna 
i dessa områden betalade skatt till kronan och 
att dessa innevånare helst blev fler. Skatterefor-
merna och kolonisationspåbuden var ett sätt att 
stimulera utvecklingen. Gruvorna var en känn-
bar belastning för både lapparna och bönderna. 
Många tog chansen att slippa krigstjänst genom 
att skriva på som gruvdrängar. Arbetsförhållan-
dena var mycket hårda och många dog eller fick 
skador för livet. Lapparna ansågs inte kapabla att 
arbeta i gruvorna men blev skyldiga att ombe-
sörja malmtransporterna från gruvorna. Detta 
var svårt eller omöjligt att kombinera med den 
nomadiserande livsstilen och de tunga riskfyllda 
rajderna krävde många renars liv. Detta ledde till 
ytterliggare landsflykter med minskade skattein-
täkter som följd. 

 För att främja uppbyggandet av fler gruvor ut-
formade man 1673 ett bergsverksprivilegie som 
garanterade ersättning om man exploaterade en 
fyndighet. Saknade man vilja eller möjlighet att 
starta gruvan fick man ersättning om man rap-
porterade fyndet, samt skattelättnad för det in-
trång som gruvan kunde orsaka. 

Jordbrukskolonisationen
Inflyttning till lappmarkerna uppmuntrades 
och då framförallt genom de två kolonisations-
påbud som utfärdades under århundradet. 
Lappmarksplakatet eller lappmarksreglemen-
tet från 1673 och det förnyade plakatet 1695. 
En av stöttepelarna i plakatet från 1673 var den 
s.k. parallellteorin vilken innebar att nybyggare 
fick insyna nybyggen i befintliga lappskatteland 
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var det ett krav att prästerna kunde tala lapska. 
Skolor skulle inrättas på alla huvudkyrkoorter 
och all brännvinsförsäljning förbjöds i samband 
med lappmarknaderna. Problemen med att ge-
nomföra dessa reformer var bristen på lämplig 
personal. År 1739 tillsatte riksdagen en särskild 
direktion för att leda arbetet i lappmarkerna. 
Direktionen hade en viktig roll i utformandet av 
lappmarksreglementet från 1749 men uttalade i 
ett tidigt skedde att lapparna borde bli bofasta 
för att underlätta undervisningen av kristendo-
men. Stöd för detta fann man bl.a. i att lapparna 
hade så dålig kunskap om kristendomen att de 
knappast kunde lämna lappland. Det tidigare 
brännvinsförbudet utökades senare till att gälla i 
hela lappland och att brännvin endast fick säljas 
dagen efter en marknad, detta för att ytterligare 
knyta lapparna till marknadsplatserna och där-
med förhindra flykt till Norge. 

 Kolonisationsplakatet från 1749 kom i hög 
grad att påverka lapparna. De tidigare plakaten 
hade haft liten effekt på kolonisationen, totalt 
utgjorde bebyggelsen i lappmarkerna vid år-
hundradets mitt av ca 80 bebyggelseenheter. Vid 
århundradets slut översteg dessa enheter 300 
stycken. Förklaringen till den snabba ökningen 
var en kombination av det nya reglementet och 
bättre tider. Krigen var över och detta hade lett 
till ett befolkningsöverskott i kustsocknarna. 
Med denna inflyttning av människor som hade 
andra och samma näringsfång som lapparna 
uppstod det många konflikter, även om det finns 
många exempel på goda relationer. Den absoluta 
största tvistekällan var rätten till fiske, ett nä-
ringsfång som var mycket viktig för de båda in-
tressegrupperna. Rätten till fisket och jakten, till 
lappskattelandet överhuvudtaget, var relativt väl 
skyddat för skattelandsinnehavaren i reglemen-
tet och rättsinstanserna dömde länge till dennes 
förmån. Vändningen kom i den s.k. Lappträsk-
striden, en strid om fisket i nämnda träsk mellan 
lappar och nybyggare, vilken tog sin början 1769 
och slutligen avgjordes 1792. Processen vanns 
av nybyggarna som insynat nybygge vid träsket 
vilket ledde till att skattelapparna dels förlorade 
fisket men tillslut blev tvungna att flytta sitt viste 
från Lappträsk. Efter denna rättsprocess hade 

då de två intressegrupperna förmodades nyttja 
olika resurser. Denna teori skulle senare visa sig 
vara helt felaktig. Många svåra konflikter mellan 
lappar och nybyggare utbröt och i det flesta fall 
var det fisket som var orsaken. Tillgång till fiske-
vatten var en nödvändighet för bägge grupperna. 
Fiskets betydelse återspeglades också genom att 
en av tankarna bakom den ökade kolonisationen 
var att man ville lägga delar av Nordnorges kust 
under den svenska fanan och därmed få tillgång 
till det attraktiva havskustfisket.

För att locka nybyggare till lappmarkerna lo-
vades man skattefrihet under ett antal år och 
livstids friskrivning från armén. Det ställdes 
krav på näringsutövande i form av jordbruk och 
skyldighet att anlägga åkrar. Uppfyllde man inte 
dessa krav kunde man förlora det nybygge man 
hade insynat. Dessutom skulle nybygget skatt-
läggas efter de skattefria åren, ett nybygge kunde 
däremot inte insynas om skattelappen motsatte 
sig detta. En del förutseende skattelappar insy-
nade sina skatteland som nybyggen för att skyd-
da dem mot andra insyningar, detta skedde dock 
i väldig liten omfattning. Inget av plakaten gav 
upphov till någon större inflyttning till lappmar-
kerna främst p.g.a. att det inte fanns tillräckligt 
med människor i kustsocknarna. De många kri-
gen som Sverige var delaktiga i dränerade lan-
det på män i arbetsför ålder. Den första vågen av 
nybyggare kom därför huvudsakligen från den 
nuvarande finska sidan av Bottenviken. Kronans 
strävan att befolka lappmarkerna gav inget större 
resultat under detta århundrade men processen 
var igång och under det kommande århundra-
det skulle bilden förändras markant.

1700-Talet
Renskötsel under påverkan
För lapparna blev 1700-talet omvälvande på 
många sätt. Storsamhället visade ett återupplivat 
intresse för att försöka kristna lapparna. Intentio-
nerna framfördes inför riksdagen 1719 – 1720 av 
skickliga lobbyister. Dessa tankar nådde snabbt 
framgång och riksdagen tog 1723 ett beslut om 
att undervisa lapparna i kristendomen. Försla-
get innebar att lappmarksprästerna skulle följa 
med lapparna på deras vandringar och därmed 
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vinden vänt och lapparna förlora liknande mål 
i allt större utsträckning.

 Jakten var till skillnad mot fisket ingen stor 
källa till konflikter. Sådana tvister avgjordes 
främst mellan olika skattelappar.   

 En annan stor tvistekälla blev nybyggarnas 
höhässjor som de anlade på de sprida slåtteräng-
arna. Dessa konflikter nådde dock sällan rätts-
salarna, mycket p.g.a. ett krångligt regelverk. 
Nybyggarna löste många gånger detta problem 
genom att bränna bort renbetesmarker i anslut-
ning till nybygget och slåtterängarna, trots att 
det var olagligt. 

 Den ökade inflyttningen och de ökade kon-
flikterna ledde till att fler lappar började insyna 
nybyggen på sina skatteland för att förhindra 
ytterliggare inflyttning. Problemet var att de då 
omfattades av lappmarksreglementets skyldighe-
ter som bl.a. innebar odlings- och byggnadsskyl-
dighet vilka de ofta hade svårt att uppfylla utan 
att överge renskötseln. Det ledde till att nybygget 
ofta övergavs och blev då ledigt för någon annan 
att överta. Emellertid övergav en hel del lappar 
rennäringen och blev nybyggare under koloni-
sationens förlopp, vilket på sikt skulle innebära 
att de förlorade alla sina gamla rättigheter som 
renskötare.

 Ett annat viktigt årtal var 1751 då tre viktiga 
beslut; uppdragningen av lappmarksgränsen, 
fastställandet av riksgränsen mellan Sverige och 
Norge och upprättandet av lappkodicilllen. 

En ökad kolonisation tvingade fram dragning-
en av lappmarksgränsen vilket för lapparnas del 
bl.a. skulle innebära säker tillgång till renbete och 
att de inte längre skulle behöva nyttja kustbön-
dernas marker för vilka de då betalade renbe-
testaxor. Själva gränsdragningen visade återigen 
behovet av avittringar som skulle skilja kronans 
marker från de enskilda hemmanen. 

 En av anledningarna till gränsdragningen 
mellan Sverige och Norge var att man ville få 
bort dubbelbeskattningen av lapparna som 
innehade skatteland i båda länderna. Lapparna 
skulle nu endast betala skatt till ett land men för-
lorade samtidigt skattelandet i det andra riket. 
Förlusten av dessa områden ledde till ett tillägg 
till gränstraktatet, den så kallade lappkodicillen. 

I kodicillen reglerades lapparnas rätt till att sä-
songsflytta med sina renar mellan de båda län-
derna och att de hade betesrätt, rättigheter som 
gällde även i krig. 

 Inom siijdasamhället hade lapparna sedan 
hundratals år skött sin egen rättskipning. Denna 
rätt erkändes i kodicillen. En anpassning till det 
storsvenska rättsamhället blev att samerna fick  
rätt att välja en lapplänsman och två nämnde-
män som skulle fungera som domstol i lappbyn 
och slita i mindre tvister. De fick avgöra frågor 
om hur skattebördan skulle fördelas och hur 
land skulle omfördelas vid arvskiften eller vid 
förändringar i renantal. Rätten att själva fördela 
land inom lappbyn skulle visa sig vara central i 
den fortsatta händelseutvecklingen. Allt skulle 
ske enligt lapparnas sedvanor men också följa 
instruktioner från svenskt rättsväsende. Detta 
arrangemang kallades för ”lapprätt” och denna 
rätt skulle även, enligt ett memorial från Svea 
hovrätt 1752, tas i beaktande när samer var in-
blandade i rättsfall i svensk domstol. Domaren 
skulle då dessutom rätta sin dom efter ”lands-
sed som ej har oskäl med sig”. Om det uppstod 
konflikt i olika frågor som inte kunde lösas av 
lapprätten gick frågan till tinget som bestod av 
valda ämbetsmän från området. Före nybyg-
gartiden bestod tingen i lappmarkerna uteslu-
tande av lappar. Tinget var fram till 1700-talet 
det forum där alla allmänna frågor behandlades. 
Under 1700-talet flyttades många administrativa 
frågor över till sockenstämman och tinget blev 
mer fokuserat på rättskipning. I denna process 
börjar man benämna tinget som först Underrät-
ten och senare Häradsrätten (HR). HR bestod av 
en häradshövding som var ytterst ansvarig och 
dömde i tvister tillsammans med häradsnämn-
den. Nämnden bestod av tolv förtroendevalda 
nämndemän som ibland kallades tolvmän. Den 
främste av tolvmännen bar titeln häradsdomare 
och fungerade som talesman för nämnden gen-
temot häradshövdingen. Rättsprocessen sköttes 
av häradsnämnden. Häradshövdingen roll var att 
förkunna dom och kalla till häradsting. Tingen 
hölls tre gånger per år och där kunde allmänhe-
ten göra sin röst hörd i aktuella frågor, framföra 
klagomål osv. Ordet ting har alltså olika betydel-
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olika sätt ta kontroll över samernas skatteland.

Äganderätt
Äganderätten reglerades till en början av de 
gamla landslagarna och senare av lagrum i 1734-
års rikslag, samt en del jordreformer. Rikslagen 
träde i kraft 1736 och innehöll nio stycken bal-
kar. Den är den senast fullständigt utförda lag-
revisionen i både Sverige och Finland. Delar av 
balkarna är än idag gällande rätt i Sverige (läs 
försättsbladet till Sveriges Rikes Lag). 

De nya lagarna var till större delen moderni-
seringar och omskrivningar av landskapslagarna 
vilket innebar att regler om hävd, rå och rör etc. 
i princip var oförändrade.

I 1734 års lag skrevs bestämmelserna kring 
urminnes hävd in. Formuleringarna känns igen 
från tidigare lagar: ”Det är urminnes hävd: där 
man någon fast egendom eller rättighet i så lång 
tid okvald och ohindrad besuttit, nytjat och bru-
kat haver, att ingen minnes eller av sanna sago 
vet, huru hans förfäder, eller fångesmän först 
därtill komne äro.” I denna lagtext är det tidigare 
stycket ur KrLL som säger att ”Där urminnes 
hävd kommer till, då är det laga fånget och det 
må ingen klandra.” utelämnat. Under 1700-talet 
tolkades lagen så att om någon kunde bevisa att 
egendomen inte var laga fången så var ”hävden ej 
urminnes”. Den som hävdade äganderätt genom 
hävd och blev klandrad skulle visa ”med gamla 
och laggillda brev och skrifter, eller trovärdiga 
män, de där om orten väl kunniga äro, och på ed 
sin vittna kunna, att de verken själva veta, eller 
av andra hört, någon tid annorlunda varit ha-
ver”. Högsta domstolen slöt sig i ett fall 1866 till 
presumtionsteorin men därefter har frågan inte 
satts på sin spets i domstol.

 Förutsättningar för urminnes hävd är samma 
som för viss tids hävd men i detta fall behöver 
inte laga fång visas och besittaren behöver inte 
heller vara vid god tro i den meningen att han 
vet att egendomen har kommit under honom 
med laga fång. Urminnes hävd kan gälla för:

 1. Hela fastigheter.
2. Parceller. ”Haver man utjord eller urfjäll, i 
åker, äng, skog eller mark, med rå och rör, eller 
gård och vård instängd, eller kvarn och kvarn-

ser beroende på vilken tidsepok det gäller. 
Ända från 1600-talet hade samer ansökt vid 

HR att få sina landrättigheter godkända av 
svenskt rättsväsende. De hade då ofta fått utdrag 
ur domboken för att styrka sin rätt. Lappbyns 
kollektiva rätt till land överfördes därmed till 
en enskild familj som skatterätt. Denna rätt till 
land var anpassad efter det svenska systemet för 
jordbruk och det svenska rättsväsendet var rim-
ligen inte upplyst om de förhållanden som rådde 
i lappmarkerna. Efter det att systemet med lapp-
rätten infördes omfördelades landet av lappbyn 
själva när så var påkallat. Oftast skedde detta 
utan att HR involverades eller underrättades. 
Det innebar att det plötsligt fanns två parallella 
system för landfrågor. Det medför stora svårig-
heter när det gäller att historiskt belägga ägande-
rätt till specifika marker. Långt in på 1800-talet 
hade samerna stark representation i nämnderna, 
i alla fall i somliga härad. Men på det hela taget 
minskade samernas inflytande i förhållande till 
nybyggarnas. 

Lappfogdarna 
En ny instruktion för kronofogdarna i lappmar-
ken utfärdades 1760. Fogdarna skulle nu bosätta 
sig i trakten och ta upp skatt från nybyggare och 
samer. Fogdarna var tjänstemän anställda av 
länsstyrelsen (LS). Lappfogden fick i instruk-
tionen rätt att fördela den kollektiva skatt, som 
lapparna i lappbyarna betalade, mellan byarnas 
medlemmar. Om tvist uppstod skulle den dock 
lösas i Häradsrätten (HR). Dessutom skulle fog-
den kunna flytta samer mellan byar om trängsel 
uppstod. Detta trots att kodicillen tillskrev lapp-
rätten den uppgiften. Fogden kunde också neka 
någon att avflytta från lappbyn om inte denna 
person tillsåg att någon annan fyllde hans plats 
och betalade in motsvarande skatt. Genom dessa 
nya regler fick kronofogden och i förlängningen 
LS befogenheter att påverka beslut i markför-
delningsfrågor i samernas skatteland. De oklara 
befogenhetsförhållandena och det faktum att LS 
hade till uppgift att befolka landet med nybyg-
gare, gjorde att konflikterna mellan instanserna 
och mellan nybyggare och samer ökade. LS för-
sökte under de kommande decennierna att på 
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ställe, eller annat vattenverk, eller öar eller hol-
mar, där må urminnes hävd gälla” (JB 15:3)
3. Rättigheter. Enligt förarbeten till 1734 års lag 
avser uttrycket närmast servitutsrätter.
 Rätten till, och anvisningar om, skattejord 

styrdes till en början av lappmarksplakatet, de 
gamla landslagarna och till viss del av skogsord-
ningen från 1683. Dessa bestämmelser förfina-
des sedan i rikslagen, lappmarksreglementet från 
1749, säkerhetsakten från 1789 samt genom en 
rad s.k. jordreformer. Många av dessa nya juri-
diska skrifter innehöll uppmaningar om avvitt-
ringar och då främst med syftet att skilja pri-
vata hemman från kronomark. I säkerhetsakten 
skrevs det för första gången i klartext att skat-
tebönder hade full äganderätt till sina hemman. 
Detta upprepades i skogordningen från 1793 
med tillägget att hemmanet skulle vara avvittrat 
och lagligt avgränsat. 

 Ett annat viktigt spörsmål under 1700-talets 
inledning var lappskattelandens jordnatur. Frå-
gan hade debatterats av landets ledande jurister 
och det fanns företrädare för olika ståndpunkter 
i frågan. Under en debatt i kammarkollegium 
1726  påpekade landshövdingen i Västerbotten 
att lappskattelandsinnehavarna runt vissa vat-
tendrag ägde marken. Senare samma år kom 
det ett förslag om att lapparna skulle tillåtas att 
skatteköpa sina skatteland likt bönderna köpte 
sina skattehemman. Motivet var att få in pengar 
till kronan. Något beslut fattades aldrig, troli-
gen p.g.a. kronans ökande intresse för lappmar-
kerna. Skattelapparna kunde dock insyna sina 
skatteland och förvärva äganderätten genom att 
uppfylla odlings- och byggnadsskyldigheterna. 

Begynnande förändring av renskötseln
Längst uppe i norr hade visa lappar övergått till 
s.k. extensiv renskötsel vilket innebar att man 
istället för att valla renarna kontinuerligt lät ren-
hjordarna ströva mer fritt under sommarhalvår-
et. Detta medförde att människan inte behövde 
arbeta lika mycket, det spreds mindre sjukdomar 
bland renarna och renkalvarna blev livskraftiga-
re. Konflikterna med nybyggare ökade dock ef-
tersom man hade mindre kontroll över renarna. 
Denna förändring var endast lokal under detta 

århundrade och i majoriteten av lappmarkerna 
vidhöll man den gamla intensiva renskötseln.

Gruvnäringen
Gruvnäringen ansågs fortfarande ha goda för-
utsättningar i lappmarkerna. Försök gjordes att 
återuppta driften i några av silvergruvorna, däri-
bland Nasafjäll vilket återigen blev en ganska mi-
serabel ekonomisk affär. Under 20 år var Gabriel 
Gyllengrip landshövding i Västerbotten. Han 
var en framstående ekonom och lyfte under sin 
ämbetstid fram lappmarkernas ruvande rikedo-
mar. Förutom en rad allt för optimistiska företag 
fick han 1736 lön för mödan då han tillsammans 
med en delegation stod och blickade ut över Ki-
runavaaras malmkropp. Tron på gruvnäringen 
återspeglades också fortsatt i de olika skogsord-
ningarna från 1734 och 1793. I ordningen från 
1734 fick oron om en begynnande virkesbrist ge-
nomslag genom de skärpta reglerna kring skogs-
utnyttjande som skulle trygga bergsbrukens vir-
kestillgång. Ordningen fick massiv kritik för att 
den gällde i hela Sverige, även där gruvnäringen 
var liten, och därför förmildrades vissa av reg-
lerna i en tillhörande förklaring från 1739. Ord-
ningen från 1734 innehöll även uppmaningar 
om att skifta by- och sockenallmänningar, d.v.s. 
stycka ut kronans jord, även det i första hand för 
att trygga bergsbrukens tillgång till virke. Skogs-
ordningen från 1793 innehöll inte några större 
förändringar avseende gruvnäringen.

Jordbruk och nyodling
Under århundradet uppmuntrades fortsatt in-
flyttning till lappmarkerna genom kolonisa-
tionsplakatet från 1695 och sedan genom lapp-
marksreglementet från 1749. Kronan skärpte 
nu ytterliggare kraven på nybyggaren genom att 
förutom odlingsskyldigheter införa en detalje-
rad byggnadsskyldighet. Man begränsade också 
jakten till att gälla som mest fem kilometer från 
nybygget, nybyggare skulle ägna sig åt odling och 
inte jakt. Fiske fick endast ske för husbehov och 
ett nybygge fick endast hysa ett begränsat antal 
människor. Tanken var att överloppsfolk skulle 
insyna egna nybyggen. En viktig detalj var att 
alla nybyggen efter frihetsåren skulle avgränsas 
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tack till bönderna som hade hjälpt honom att 
kväsa adeln.

Ökat behov av avvittring
För att strukturera landindelningen ställde man 
högre krav på de nybyggare som tog upp nybyg-
gen. Samtidigt belastades stora landområden 
med hävd från både lappar och gamla kust-
socknar. Dessa gamla hävder ansågs av många 
bromsa norrlands och lappmarkernas fortsatta 
utveckling. Krav om avvittringar för att skilja 
kronans marker från hemman blev allt mer 
högljudda från olika intressenter. Därför kom 
det t.ex. en avvittringsstadga för Västerbotten 
1780 som innebar att avvittring i fortsättningen 
inte enbart skulle vara en gränsbestämning utan 
även en skattläggning.

 Skogsordningen 1683 var giltig även i lapp-
markerna, men det är oklart om den tillämpades. 
Varken i 1780 eller i 1824 års avvittringsstadga 
nämns det att dessa inte skulle vara ämnade att 
användas i lappmarkerna. I förarbetet till 1873 
års lag, samt i många senare sammanhang, har 
det dock hävdats att inga tidigare avvittringsstad-
gor varit avsedda att användas i lappmarkerna. I 
1780 års avvittringsstadga står att förrättning-
arna skulle påbörjas vid lappmarksgränsen och 
sedan fortgå mot de mer bebodda delarna. Det 
kan lika väl röra sig om en praktisk anvisning för 
vart stadgan skulle tillämpas. Att avvittringen 
senare inleddes i de mest bebodda delarna, be-
rodde troligen på att behovet av avvittring inte 
fanns i lappmarkerna vid denna tidpunkt. I § 3 
står att: ”...mätning och avfattning på karta, så väl 
där större ödemarker åt lappmarkssidan förekom-
ma som, i det bebodda landet”. Detta kan tolkas 
som att stadgan gäller även ovan lappmarks-
gränsen. Statens hållning har varit att inga för-
rättningar enligt tidigare skattläggningsmetoder 
eller avvittringsstadgor har ägt rum i lappmar-
kerna. Endast provisionella skattläggningar (ett 
i sig omtvistat begrepp som anses betyda antin-
gen provisorisk eller ung. ”efter areal” vilket som 
synes är två vitt skilda ting) har genomförts och 
först efter 1873 har hemman och nybyggen ovan 
lappmarksgränsen blivit ordentligt skattlagda. 
KB i Västerbotten omtalade 1828 att endast vissa 

och skattläggas. För att främja nyodling i dessa 
områden utgick också till viss del stöd i form av 
ekonomiska medel eller utsäde.

 I början av århundradet var inflyttningen till 
lappmarkerna endast av akademisk betydelse där 
man med god vilja kunde skönja ett nordligt och 
sydligt kolonisationsområde. Fram till mitten av 
århundradet fanns det ca 80 enheter eller ca 50 
bebyggelseenheter, d.v.s. byar i lappmarkerna, 
där den största ökningen hade skett i de södra 
lappmarkerna. Detta var troligen en respons på 
de tidigare plakaten samt en begynnande befolk-
ningstillväxt. I slutet av århundradet hade anta-
let av bebyggelseenheter överstigit 300 stycken. 
Även nu hade den största förändringen skett i de 
södra lappmarkerna men i vissa delar av nuva-
rande Västerbotten hade bebyggelse etablerats 
på mer utsatta lokaler, platser som ibland var di-
rekt olämpliga för odling.  På vissa ställen hade 
kolonisationen nått den s.k. inre fasen vilket 
innebar att modernybyggen började generera 
dotternybyggen. Detta förlopp skulle bli ännu 
mer markant under nästa århundrade.

Det politiska klimatet
Kronans intresse för lappmarkerna blev med 
påtryckningar från kyrkan och framsynta lans-
hövdingar allt mer påtagligt. Ett begynnande 
skogsbruk och stora malmfyndigheter snab-
bade på processen. För första gången på länge 
var det fred under en längre tid och man hade 
helt enkelt andrum att genomföra en rad av åt-
gärder som var direkt riktade till Norrland och 
lappmarkerna. En viktig grogrund för detta var 
gränsdragningen mellan Sverige och Norge, där 
viss besvikelse rådde från svensk sida då man 
ansåg sig ha förlorat hamnen i Varanger. Admi-
nistrationen utvecklades i takt med att nya lagar 
och förordningar utfärdades och upprättandet 
av bl.a. en rad jordeböcker. Med jordeböckerna 
följde frågeställningar om vem som egentligen 
ägde jorden. Frågorna om äganderätten blev ett 
politiskt maktmedel där makthavaren kunde pu-
blicera en förordning för att erhålla stöd från den 
intressegrupp som ansågs mest vital för stunden. 
Så var t.ex. fallet med Gustav III:s säkerhetsakt 
från 1783 vilken var en direkt kompensation och 
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hemman och nybyggen i lappmarken som själva 
begärt skattläggning och avvittring hade genom-
gått förrättningar. Några systematiska förrätt-
ningar ansågs alltså inte vara genomförda.      

 Förmodligen hann aldrig avvittringen enligt 
1824 års stadga in i lappmarken innan specialbe-
stämmelser meddelades för området. Det finns 
uppgifter i lantmäteriverkets arkiv om avvitt-
ringar i Lyckseles- och Malås socknar före år 1873 
men inga uppgifter om att avvittringar fastställts 
före detta årtal förutom i något enstaka fall. 
Även fast det finns luckor i arkivmaterialet så är 
det inte troligt att någon hel lappmarksby skulle 
ha avvittrats enligt 1780 eller 1824 års stadga.  

 Avvittringen är utan tvekan en av de största 
jordreformer som genomförts i Sverige. Hur och 
av vilka skäl avvittring utfördes har varierat över 
tid och mellan olika delar av landet. Resultatet av 
reformerna har även de varit mycket varierande 
och i flera fall oväntade eller till och med olyck-
liga. Konstateras kan att samernas hävd av land 
sällan eller aldrig togs i beaktande. Även många 
av de tidiga nybyggarnas anspråk ogiltigförklara-
des. Än i dag pågår en infekterad debatt om hur 
vida staten agerade enligt gällande lag och rätt. 
Många är de människor som ägnat stora delar av 
livet åt att utreda hur deras förfäders marker har 
behandlats genom historien, färre har hittat svar 
och ingen har lyckats ändra besluten.   

1800 – Talet
Renskötsel under påverkan 
och förändring
Under detta århundrade kom lapparna att på-
verkas mer än vad hittills hade skett. Kolonisa-
tionen, vilken nu tagit fart på allvar, ledde till att 
allt fler konflikter uppstod mellan de båda in-
tressegrupperna. Som en följd av detta kom det 
en rad anvisningar om hur höet på slåtterängar-
na skulle skyddas och krocken mellan odling och 
renskötsel skulle sedermera bidra till utforman-
det av den första renbeteslagen 1886. De olika 
synsätten på jordnaturen i lappmarkerna nyan-
serades slutligen genom att lappmarkerna kom 
att bli en administrativ angelägenhet. Dessutom 
tillkom en del nya riksgränser med tillhörande 
förordningar.

Den första gränsdragningen kom i efterdy-
ningarna av kriget mellan Sverige och Ryssland 
vilket medförde att Sverige förlorade Finland 
till Ryssland. I samband med denna gränsdrag-
ning togs det ingen hänsyn till lapparna och 
två lappbyar klövs helt enkelt mitt itu av den 
nya gränsen. Gränsen från 1809 medförde inga 
större förändringar annat än att den sista dub-
belbeskattningen av lapparna försvann. Dock 
var den ryska statsmakten nu inblandad vilken 
skulle komma att förveckla situationen i norra 
Sverige. År 1852 stängde Ryssland gränsen mel-
lan Norge/Sverige och Finland/Ryssland för de 
norska lapparna med följden att de förlorade 
sina gamla betesmarker i Finland. Orsaken var 
att Ryssland ville att deras undersåtar, egentligen 
finnar, skulle ha rätt till fiske i norska fjordar vil-
ket Norge vägrade. Följden av denna gränsregle-
ring blev att nästan 300 lappar mantalsskrev sig 
i Sverige och samtidigt tog med sig 20 000 renar, 
de kom att utnyttja sina gamla sommarbetes-
land i Norge och sina gamla betesland i Finland 
via Sverige. Denna omflyttning påverkade trots 
allt de svenska lapparna i ringa omfattning. De 
norska lapparnas sätt att kringgå bestämmelser-
na från 1852 fick 1889 ett abrupt slut genom att 
Ryssland då även stängde gränsen för de svenska 
lapparna med följden att även lappar på den 
svenska sidan förlorade betet i Finland. Kon-
sekvensen blev att betet inte räckte till i Norge 
och att en del norska lappar nu flyttade över till 
Sverige för att få tillgång till vinterbete. Det blev 
plötsligt trängsel i de svenska lappmarkerna och 
en del lappar flyttade söderut vissa ända ner till 
Jokkmokk. 

Lapparna i norr skilde sig på två viktiga punk-
ter från lapparna längre söderut, språket och 
renskötselmetoden, vilket ledde till en smärre 
kulturkrock. Trots att den extensiva renskötseln 
nu hade gjort sitt intåg på den intensiva rensköt-
selns domäner blev läget inte allt för allvarligt 
till en början. Senare ökade emellertid klagomå-
len från bönderna om lösspringande renar som 
trampade ner höet på slåttermyrarna. Den ”nya” 
extensiva renskötseln hade nu fått fäste i Sverige. 
Samtidigt hade staten genom renbeteslagstift-
ningen 1886 rätt att på administrativ väg flytta 
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hänvisade även här till LS. År 1803 inrymde en 
kronolänsman (ämbetsman under LS) en lapp 
på en annan lapps skatteland i Lycksele. Den sist-
nämnda klagade hos HR och uppvisade en tio 
år gammal dom från samma rätt i vilken rätten 
till landet hade tillerkänts honom. Trots detta lät 
HR den nye lappen stanna kvar och hänvisade 
alla klagomål till LS. Samma år underkände LS 
en dom i Arvidsjaurs HR där en lapp tilldömts 
ensamrätt till fiske på sitt skatteland. Då en ny-
byggare ansökte om tillstånd att mot lappens vil-
ja fiska i en bäck inom dennes skatteland, beslu-
tade LS till nybyggarens fördel. Landshövdingen 
gjorde i samband med detta klart att HR inte 
hade ” att taga befattning med kronolägenheters 
disposition”. Åren efter började även HR hävda 
att lappskattelanden var kronojord och erkände 
därmed indirekt LS som beslutande organ. LS 
kunde därför med stort självförtroende befästa 
sin makt. Samerna hade inte längre formell rätt 
att motsätta sig nybyggen på deras skatteland. I 
en skrivelse till Kammarkollegium skriver LS att 
det är ” en given sanning att föga något nybygge i 
Lappmarkerna skulle kunna anläggas… om där 
varande lappar skulle ensamma få begagna fisket 
uti de sjöar, som ligger på deras av ålder nyttjade 
lappland … Men då det varit ansett förmånli-
gare för staten att förvandla lappmarkerna från 
deras ödesmål, till boplatser för jordbrukare, och 
lapparnas av ålder innehavda rätt till landet samt 
deras begagnande för renbete och fiske således 
måste ge vika, om ändamålet skall vinnas. Så 
följer väl otvunget att om lappen måste lämna 
jorden till odling åt den som vill företaga detta 
icke avundsvärda yrke, han icke heller kan be-
taga nybyggaren rätt till fiske”.

Genom denna förskjutning av makt hade frå-
gor som rörde markfördelning glidit från dom-
stolarna till de statliga myndigheterna. Detta 
innebar att möjligheterna att driva sin sak och 
exempelvis överklaga försvårades. De enskilda 
tjänstemännen och deras inställning fick stor 
betydelse i hur gällande lag och rätt tolkades. 
Denna ordning kvarstod trots att regeringsfor-
men från 1809 fastslog att frågor rörande besitt-
ningsrätt till mark skulle behandlas av domsto-
lar och ingen administrativ myndighet. Samma 

lappar till områden där det fanns utrymme. 
Möjligheten att flytta på lappar kom att få stor 
betydelse under 1900-talet.

Äganderätt
Grundprincipen i slutet av 1700-talet och början 
av 1800-talet var att frågor som rörde land ägt 
av enskilda eller byalag handlades av HR. Frågor 
som gällde kronans marker skulle handläggas 
av Kungl. Maj:t Befallningshavande (KB) som 
utgjordes av landshövdingsämbetet som senare 
blev Länsstyrelsen (LS).  Frågor som rörde ny-
byggen skulle vändas till landshövdingen som 
förordnade kronofogde, länsman och två nämn-
demän att besiktiga platsen. Besiktningsproto-
kollet skickades till HR som på tinget frågade 
om någon hade några invändningar mot ny-
bygget. Om tvist uppstod skulle HR inspektera 
området och ge sitt utslag. Att HR skulle avgöra 
frågan stöder påståendet att samerna ansågs ha 
skattemannarätt till sina marker. Det faktum att 
nybyggarfrågor hanterades av LS kan sägas indi-
kera att kronan ansåg sig ha viss rätt till marker-
na i enlighet med lappmarksplakatet och med 
parallellteorin i bakgrunden. 

Det var inte bara tvister mellan nybyggare och 
samer som avgjordes i HR. Även tvister mellan 
samer som inte kunde lösas av lapprätten och 
mellan lappbyar fick slitas där. Det gällde ofta 
flyttningsvägar eller rätten till vissa betesmar-
ker. I slutet av 1700-talet började LS ta kontroll 
även över sådana mål. Utvecklingen blev sådan 
att vid 1790 läste HR helt enkelt upp vad lands-
hövdingen beslutat om flyttningsvägar. Genom 
denna märkliga utveckling hade nu LS positio-
nerat sig som huvudinstans för de flesta frågor 
som rörde lappskattelanden (egentligen över 
hela norrland). Utan något egentligt stöd i lagen, 
utan snarare genom att konsekvent hävda att 
lappmarken var deras domäner, blev LS med ti-
den den instans som fick handlägga lappmarks-
frågor. Plötsligt var lappmarken en administrativ 
angelägenhet och inte en juridisk som tidigare. I 
början av 1800-talet hade denna ordning blivit 
så befäst att HR börjar hänvisa lappmarksären-
den till LS. HR slutade i stort sätt att göra in-
rymningar på lappskatteland och nybyggen och 
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frågetecken kan resas kring avvittringsverkens 
arbete som i praktiken omfördelade äganderätt 
genom administrativa förrättningar utan att 
domstolarna involverades. 

 På bara femtio år hade vågskålen vägt över från 
lapparnas sida till de jordbrukande nybyggarnas. 
Ett mycket konkret exempel på detta skifte är 
den segdragna striden om fisket i byn Lappträsk. 
Lappträskstriden tog sin början år 1769 då en 
nybyggare, Lars Nilsson, sökte och fick tillstånd 
till ett nybygge nära skattelappen Per Larssons 
huvudviste vid nämnda träsk. Per Larsson hade 
tidigare insynat ett nybygge vid träsket för att 
skydda sitt skatteland men tvingades överge det 
då han inte uppfyllde odlingskraven. Under de 
närmaste trettio åren skulle KB och HR glida i 
sina bedömningar och tvisten slutade med att 
träsket dikades ut och skattelappen fick flytta sitt 
huvudviste till andra vatten.   

Även LS slutade så småningom att inrymma 
samer på skatteland. I Norrbotten förekom in-
rymningar under 1800-talet men då med sär-

skilda klausuler som gav LS rätt att återta landet 
om ”nyttigare ändamål” skulle dyka upp. Den 
sista inrymningen i Norrbotten skrevs in i dom-
boken 1862. I Jämtland och Härjedalen inrym-
des samer så sent som 1880 men då precisera-
des att det endast handlade om betesrätt och att 
marken var av krononatur. Att inrymningarna 
pågick längre i de sydliga lappmarkerna har sin 
förklaring att samerna inrymdes på de skattefjäll 
som avgränsades under avvittringen på 1820 och 
1830-talet.  I slutet av 1800-talet hade LS makt 
över lappskattelanden etablerats så fullständigt 
att myndigheter och politiker ansåg det som 
närmast självklart att lappskattelanden tillhörde 
kronan. Tankemönstret var logiskt och odisku-
tabelt. Eftersom all kronojord var LS angelägen-
het och LS bestämde över lappskattelanden, så 
måste lappskattelanden tillhöra kronan.

Exakt hur alla turer mellan HR och LS gick är 
svårt att belägga. Nästan hela LS arkiv för Väs-
terbotten och arkiven för nuvarande Norrbotten 
före 1809, förstördes i Umeå stadsbrand 1888. 
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mot fjällkedjan i två huvudområden, ett nordligt 
och ett sydligt. Under 1800-talet växte dessa två 
oråden samman. Den bebyggelse som etablera-
des under denna tid visualiserar än idag fördel-
ningen mellan bygd och ödemark. 

Andra halvan av 1800-talet karaktäriserades 
främst av den inre kolonisationen. Koloniser-
ingen av ödemarkerna avtog nästan helt och 
nybyggen kom att anläggas främst i kronoparker 
genom statens uppmuntran. I slutet av århund-
radet var kolonisationsfasen i princip överstö-
kad.

Under perioden ändrade statsmakten inställ-
ning om vilken intressegrupp som var mest 
värdefull för staten och därför borde gynnas. 
Lapparna som tidigare ansetts vara de som bäst 
genererade skatteintäkter till kronan kom nu att 
stå i skymundan för de framväxande hemmanen 
och skatteintäkterna från dessa. Denna tendens 
belystes genom länsstyrelsens och häradsrättens 
ändrade förhållningssätt, nybyggare vann allt fler 
tvister mot lappar och rätten att insyna nybyggen 
gick oftare till bönder än till lappar. När koloni-
sationen nådde sin kulmen var behovet av en av-
vittring akut. Den framväxande gruv- och skogs-
industrin, rennäringen och jordbruket skulle alla 
dela på resurserna och konflikterna var många. 
När avvittringen väl hade påbörjats insåg man 
snart att den inte tillgodosåg de krav och behov 
som lapparna hade. För att mildra effekterna 
inrättade man därför odlingsgränsen ovan vil-
ken inga nybyggen skulle få anläggas. Odlings-
gränsen kom också att användas som gräns runt 
vilken vissa av läpparnas intressen preciserades, 
detta gjordes exempelvis i den första renbetesla-
gen 1886. Odlingsgränsen fick dock liten verkan 
då nybyggen redan hade anlagts ovanför gränsen 
och dessa tilläts vara kvar.

Det kan diskuteras om det var rätt eller fel av 
kronan att genom olika påbud uppmuntra till 
koloniseringen av lappmarkerna. En kolonise-
ring skulle förmodligen ha skett med eller utan 
lagstiftning. Hur ett kolonisationsförlopp utan 
styrning skulle ha sett ut kan man endast spe-
kulera om, men det är troligt att ett påbjudet 
förlopp med en lagstiftning som bas var bättre 
än en kolonisation helt utan begränsningar. Ett 

Detta gör att historiker får pussla ihop bitar ur 
bl.a. domböcker från HR och korrespondens 
mellan myndigheter. 
Gruvnäringen
Gruvnäringen sågs fortfarande av staten som 
en viktig framtidsnäring och då främst de rika 
malmfälten i Kirunaområdet. Bergsbrukens rätt 
till skog minskade successivt från 1700-talet och 
framåt vilket kan härledas till att stenkolet gjorde 
sitt intåg. Staten beslöt 1823 att för sista gången 
dra in privilegierna för gruvan i Nasafjäll där 
driften hade återupptagits 1770. Bakgrunden var 
att resultatet var lika dåligt som vid tidigare för-
sök. Malmfälten i Kiruna sattes på allvar i drift 
under den senare delen av seklet som en frukt av 
ny anrikningsteknik och byggandet av järnväg. 
Samtidigt hade man påbörjat stadsplaneringen 
av nuvarande Kiruna, en plan som stadsfästes i 
början av år 1900. Och därmed var exploatering-
en av malmbergen i norr på allvar påbörjad.

Jordbruk och kolonisering 
av lappmarkerna
Under 1800-talets första halva hade jordbruks-
koloniseringen i lappmarkerna sin mest inten-
siva fas (Figur X). Perioden har av vissa forskare 
(Rudberg) beskrivits enligt följande:”Perioden 
1801 – 1850 är den stora bebyggelsespridning-
ens epok i inre Nordsverige.” Detta innebar att 
antalet bebyggelseenheter ökade markant men 
även att stora ödemarksytor togs i anspråk. Fort-
farande fanns en tydlig skillnad i tätheten på 
bebyggelsen mellan de nordliga och sydliga de-
larna av Lappland bosättningarna var betydligt 
glesare i norr än i söder. Utvecklingen accelere-
rades genom den s.k. inre kolonisationsfasen tog 
fart, d.v.s. att modernybyggen började generera 
dotternybyggen vid generationsväxlingar.

 Kolonisation nådde nu vissa fjälldalar, som 
fram till dess varit ödemarker vilket innebar att 
de tidigare stora sammanhängande ödemar-
kerna nu blev fragmenterade. När konkurren-
sen ökade om odlingsbar jord tvingades många 
nybyggare söka sig till platser som inte lämpade 
sig särskilt väl för odling. Många höjdlägen var 
många gånger direkt olämpliga. Tidigare hade 
kolonisationen följt älvdalarna från kusten och 
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resonemang som styrks av det faktum att od-
lingsgränsen inte kunde förhindra nybyggesan-
läggningar. När väl kolonisationen satt fart gick 
den nästan inte att stoppa.

 Därmed lämnas kolonisationen av lappmar-
kerna därhän då andra skeenden var viktigare 
under 1900-talet, kolonisationen var dessutom i 
princip avslutad vid sekelskiftet.

 Framväxande skogsbruk
I detta sekel gick startskottet för den storskaliga 
exploateringen av skogarna i norrland. År 1805 
kom det en skogsordning som likt sina föregång-
are behandlade rätten till skogen som hörde till 
jord av olika naturer. Stadgan om rätten till hem-
man från 1793 kvarstod med hänvisning till sä-
kerhetsakten från 1789, men skattetalet kunde nu 
höjas eller sänkas efter behov. Det fanns också en 
instruktion till landshövdingarna om att skyn-
da på kolonisationen och kartlägga hur många 
hemman av viss storlek som kunde anläggas. 

Dessa skulle sedan avvittras enligt aktuell stadga. 
M.a.o. rådde uppfattningen att ödeskogarna bäst 
kom till nytta genom hemman som genererade 
skatteinkomster. Under perioden börjar också 
andra produkter än tjära, pottaska och salpeter 
bli viktiga för den framväxande skogsnäringen, 
även om dessa produkter var mycket viktiga 
ända in på 1860-talet. Under 1800-talet första 
hälft fullkomligt exploderade exporten av plank, 
brädor och fyrkanthugget virke. Under den för-
sta halvan av seklet bestod 40% av exporten från 
norrland av fyrkantshugget virke. Orsakerna till 
denna utveckling var många men en viktig pus-
selbit var att det s.k. bottniska handelstvånget 
hade upphört 1765. Handelstvånget innebar 
att Stockholm var stapelstad för de norrländ-
ska produkterna vilket innebar att man inte fick 
exportera sina produkter direkt till marknaden 
utan var tvungna att sälja sina varor till Stock-
holm. Norrland hade under lång tid exporterat 
till deflationspriser och importerat till inflations-
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växtlag utan ett skydd mot skövling av ungskog, 
detta p.g.a. skogsindustrins nya inriktning på 
massaved och pitporps. Återväxten skulle tryg-
gas genom upplysningsverksamhet. Förslaget 
var en kompromiss då man troligen ville und-
vika en konflikt mellan det enskilda skogsbruket 
och staten. I norr hade staten dessutom hittills 
tillämpat huggningsformen timmerblädning 
vilket resulterade i bristfällig återväxt och man 
ville helt enkelt undvika en intressekonflikt. 
Återväxtlagens vara eller inte vara fick ny fart då 
1896 års skogskommitté 1899 föreslog att en lag 
skulle inrättas för det enskilda skogsbruket, sam-
tidigt kom förslag om inrättandet av Skogsvårds-
styrelser som skulle sköta lagtillsynen. Kommit-
téns rapport kom sedan att utgöra underlag för 
riksdagens debatt 1903 då man beslutade om 
införandet av den första skogsvårdslagen.

För norrlands och lappmarkernas del fattades 
det en del andra beslut som påverkade skogs-
bruket. År 1874 och 1882 infördes s.k. dimen-
sionslagar som gällde Norrbotten respektive 
Västerbotten. Syftet med lagarna var att skydda 
ungskogar från skövling och lagarna skyddade 
visserligen mot misshushållning av skogarna 
men resulterade i glesa s.k. restskogar med föga 
återväxt. Som kuriosa kan det nämnas att dåva-
rande finansministern avgick i protest då lagen 
för Norrbotten antogs, denne ansåg att det var 
ett för stort intrång i äganderätten. En annan 
anledning till restskogarnas uppkomst var den 
s.k. timmerblädningen. I södra och mellersta 
Sverige hade man sedan 1830-talet, bl.a. i Israel 
Adolf af Ströms anda, tillämpat konventionellt 
trakthyggesbruk medan man i norra Sverige 
hade valt bort denna metod främst p.g.a. att de 
låga virkespriserna inte gav utrymme för några 
kostsamma återbeskogningar. Andra anled-
ningar var att Kronan hade sålt tidsbegränsade 
avverkningsrätter på stora områden och därmed 
förlorat kontrollen över skogsvården, det fanns 
inte tillräckliga kunskaper och stora pengar in-
vesterades i att rensa flottleder för att få ut vir-
ket till kusten vilket lämnade lite pengar kvar 
till återbeskogningar. Blädningen var omtvistad 
redan under detta sekel då forskning redan hade 
visat på dåliga återväxter. Huggningsformen fick 

priser, ett faktum som landshövding Gyllengrip 
påpekat redan under 1700-talet. Andra orsaker 
till den framväxande sågverksindustrin var för-
mildringar i regelverk som angav vart sågverk 
fick anläggas och att bergsbrukens monopol  till 
skogarna lättades upp. Som en följd av det ökade 
skogsbruket uppstod snart debatter om hur sko-
garna långsiktigt skulle bibehållas. År 1850 tog 
staten ett beslut om att belöna skogsodling och 
1853 kom ett förslag från lantbruksmötet om 
en återväxtlag för det enskilda skogsbruket med 
syftet att råda bot på misshushållningen av sko-
garna. Responsen på återväxtförslaget kom två år 
senare genom inrättandet av en skogskommitté. 
Kommittén kom bl.a. med ett eget förslag om 
en återväxtlag vilket motiverades med en utförd 
virkesbalansräkning som då visade på ett virkes-
underskott i Sverige. Kungl.Maj:t hade emeller-
tid invändningar mot förslaget och lämnade det 
inte vidare till riksdagen. 

Ett annat resultat av kommitténs arbete var 
att Kungliga Skogsstyrelsen (KS) bildades 1859. 
KS fick till uppdrag att förvalta de allmänna sko-
garna, d.v.s. statens skogar, och huvudansvaret 
för detta ålades skogsinstitutets chef Israel Adolf 
af Ström. KS och efterföljaren Domänstyrelsen 
(DS) blev det viktigaste remissorganet för riks-
dag och regering i skogsfrågor och kom därmed 
att spela en viktig roll i skogspolitikens fram-
växt. 

År 1870 aktualiserades frågan om en skogs-
vårdslag återigen och då genom kungliga lant-
bruksakademin. Förslaget togs upp av riksda-
gen 1874 och bemöttes positivt av riksdagens 
båda kamrar. Lagförslaget gick inte igenom, 
främst p.g.a. oenighet kring vilka sanktioner 
som skulle tillämpas vid lagbrott. Från denna 
tidpunkt fanns dock ett uttalat stöd i riksdagen 
för en skogsvårdslag. År 1883 bildades Kungliga 
Domänstyrelsen som sedan 1885, trots tidigare 
positivism, motsatte sig inrättandet av en åter-
växtlag då man ansåg att det var en för stor in-
skränkning i det enskilda skogsbruket samtidigt 
som det knappast motverkade överavverkningar. 
År 1895 hade man ändrat inställning och före-
slog att man skulle införa en skogsvårdslag för 
det enskilda skogsbruket. Lagen var ingen åter-
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emellertid draghjälp genom överjägmästare Uno 
Wallmos bok Rationell Skogsafverkning  som 
publicerades 1897, en bok som handlade om 
blädning. Boken fick stort genomslag bl.a. p.g.a. 
att man slapp investera i skogsvård och att det 
helt enkelt var något nytt. Wallmo var en mycket 
färgstark person som aldrig gav upp sin egen me-
tod, även om grunderna i metoden ändrades allt 
eftersom för att parera kritiken och i slutet mer 
liknade luckhuggning. Han lyckades dock med 
något som ingen annan i liknande ställning har 
lyckats med senare. Han lyckades utarbeta en idé 
som han sedan överförde till storskalig praktisk 
drift under hela 50 år. En annan påverkansfaktor 
för det enskilda skogsbruket i lappmarkerna var 
den kungliga förordning från 1866 som stadgade 
att hemmansägare inte längre fick fri disposi-
tionsrätt till den egna skogen. Träd som skulle 
avverkas till annat än husbehov skulle utsynas av 
en statlig skogstjänsteman. 

Brukandet av norrlands skogar hade tagit fart 
samtidigt med en begynnande teknisk utveck-
ling. Med det finns få, om ens några, skriftliga 
källor som tar upp konflikter mellan skogsbruk 
och rennäring från denna tidsepok. Det är inte 
långsökt att tänka sig att timmerblädningen och 
dimentionshuggningarnas negativa effekter på 
renbetet var små och att det därav inte uppstod 
konflikter. De glesa lågproduktiva restskogarna 
var förmodligen ganska bra för renskötseln. Sik-
ten var god och lavtillväxten förmodligen bättre 
efter huggning än före. 

1900-talet
Framväxande skogsbruk
Den första skogsvårdslagen infördes 1903 med 
efterföljare 1923 och 1948, samt en provisorisk 
skogsvårdslag under det första världskriget. En 
genomgång av dessa och de politiska idéer som 
stod bakom är förvisso av högsta intresse men vi 
har i denna enklare framställning valt att bortse 
från dessa företeelser och istället lagt tyngd-
punkten på norrland och lappmarkerna, där 
staten kom att förvalta en stor andel av skogs-
markerna. 

 Viktigt för Norrlands del var skogsbrukssät-
tet som till övervägande del utfördes genom s.k. 

timmerblädning, eller enligt de av Uno Wallmo 
utformade principerna från 1897. Dessa av-
verkningsformer ledde till de berömda tras- och 
restskogarna, även benämnda som den gröna 
lögnen. Striden mellan Uno Wallmo, blädning-
ens företrädare nummer ett, och företrädare för 
trakthyggesbruket fortsatte. Vid val av skötsel-
metod för statsskogarna segrade Wallmos prin-
ciper och var förhärskande fram till och med 
1940-talet i stora delar av Sverige. Detta trots att 
empirisk forskning redan 1922 hade visat att de 
tidiga trakthuggna skogarna vid denna tidpunkt 
sannolikt höll de högsta virkesförråden i hela 
Sverige. Någon samtida studie mellan de båda 
avverkningsformerna gjordes inte men redan på 
ett tidigt stadium noterades att blädningen gav 
dåliga föryngringsresultat och då framförallt på 
de i Norrland dominerande friska markerna. 

 Domänverkets innehav beskattades huvud-
sakligen genom dimensionsavverkning. En för-
ändring av verkets avverkningsinstruktion kom 
1902 vilken gav anvisningar om att skadade 
och förväxande träd skulle avverkas först, sedan 
skulle en efterhuggning av överskärmande träd 
göras. Avverkningen skulle genomföras så att 
den gynnade föryngringen. Tio år senare kom en 
ny instruktion där Domänverkets ledning tillät 
att man tog upp luckor i bestånden, kalhyggen 
skulle liksom tidigare undvikas och fick endast 
tas upp i undantagsfall. Visserligen fanns det re-
vir där vissa förvaltare gjorde egna ”experiment” 
och t.ex. ställde fröträd för att gynna föryngrin-
gen, t.ex. revirförvaltaren Joel Wretlind i Malå, 
dimensionsavverkning i olika former var den 
dominerande huggningsformen. Som exempel 
kan nämnas att Domänverkets årliga planterade 
arealer som mest uppgick till ca 3000 hektar per 
år under tiden fram till 1948, vilket var mindre 
än 1 % av arealen. 

 En av orsakerna till att man höll fast vid di-
mensionsavverkning var det instabila ekono-
miska läget. Både under 1920- och 1930-talet 
var det lågkonjunktur och dålig lönsamhet i 
skogsbruket. Därmed ville man komma un-
dan skogsvårdskostnaderna och undvek därför 
trakthyggesbruk. Många som övergett dimen-
sionsavverkningarna återupptog dessa under 
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Försöken pågick ända fram till 1950 där man ge-
nomförde s.k. stamvis blädning i örtrika stånd-
orter och tillämpade luckhuggning på övriga. 
Luckhuggningen gav lika dåliga föryngringsre-
sultat som blädningen. I slutet av 1940-talet kon-
staterades återigen att blädning enligt Wallmos 
principer resulterat i restskogar och att återväxt 
saknades i de upphuggna luckorna varför trakt-
hyggesbruk infördes fr.o.m. 1950. 

 Om skogsbrukssättet hade genomgått en 
långsam utveckling så skedde det parallellt en 
utveckling med avseende på teknik där olika 
transportsystem och manuella verktyg utveckla-
des fullt ut. Den största förändringen fram till 
mitten av seklet hade dock skett på den organi-
satoriska sidan, men även frågor om arbetsmiljö, 
kosthållning, fungerande avlägg, verktygsvård 
och ändamålsenliga bostäder bearbetades och 
åtgärdades fortlöpande. 

 Generellt kan man säga att den stora föränd-
ringen i skogen kom att ske i mitten av 1950-ta-
let. Två stora förändringar kom att bli avgörande, 
och inte endast för norrland och lappmarkerna. 
Det första var ändringen av skogsbrukssätt från 
blädningsbruk till trakthyggesbruk, det andra 
var mekaniseringen av skogsbruket. 

 Debatten mellan blädningsföreträdare och 
blädningsmotståndare fortsatte. Kärnfrågan 
var allt jämt hur vida återväxten var nöjaktig 
eller inte och om den eventuellt blev sämre de-
sto längre norrut man kom. Frågan avgjordes i 
många avseenden genom att Erik Höjer, gene-
raldirektör för Domänverket 1950 – 64, utgav 
en skrift som behandlade frågan. Där lade han 
fram förslag om skogsvårdsåtgärder för att lösa 
Norrlands återväxtproblem som han ansåg or-
sakade av blädningsbruket. Dessa förslag resul-
terade i att stora sammanhängande kalytor togs 
upp under 1950 – 1970-talet, framförallt i Norr-
lands inland. Totalt skulle man under en 20-års 
period restaurera ca 800 000 hektar av de under-
måliga skogarna i Norrland. En följd av denna 
restaurering blev att man fick stora kalytor som 
skulle återbeskogas. De restbestånd som avver-
kades innehöll som regel endast 20 – 30 m3/ha 
och man var därför även tvungen att slutavverka 
fullbestockade bestånd för att klara försörjning-
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de svaga åren. En annan faktor som bidrog till 
förseningen av trakthyggesbrukets införande 
var andra världskrigets utbrott. De flesta inom 
skogsbruket var redan under 1930-talet överens 
om att man var tvungna att överge blädnings-
bruket. Men då kriget hade brutit ut blev många 
av skogsbrukets ledare engagerade i arbeten som 
hade anknytning till kriget, däribland vedav-
verkningarna som skulle försörja städerna med 
energi.  

För det enskilda skogsbruket var situationen 
likartad. Trots att krav på återväxt infördes i 
1903 års skogsvårdslag blev det inte tal om nå-
gon skogsodling i större utsträckning. De oklara 
bestämmelserna om vad som var återväxt resul-
terade i att kvarlämnade restskogar, efter olika 
dimensionshuggningar, oftast godkändes som 
återväxt. Trots att dimensionslagarna för Väster- 
och Norrbottens län år 1925 ersattes med skogs-
vårdslagen, d.v.s. med 1923 års skogsvårdslag, 
uteblev resultaten i form av skogsodling. Do-
mänverkets skogsskötselsätt påverkade även det 
enskilda skogsbruket och i dessa två läns kust-
trakter skogsodlades under 1936 – 1940 endast 
450 respektive 50 hektar, vilket för Västerbottens 
län med 950 000 hektar enskilda skogar motsva-
rade endast 0,05 % av arealen. 

Förutom dimensionslagarna, och skogsvårds-
lagen, gällde den kungliga förordningen från 
1866 om man som enskild ville avverka skog till 
annat än till husbehov. Förordningen ersattes av 
Lappmarkslagen 1932 vilket ingalunda tog bort 
utsyningstvånget. Ansvaret överfördes istället 
från Domänverket till Skogsvårdsstyrelsen, bo-
lagen kunde emellertid få fullmakt till att sköta 
stämplingen själva. Lappmarkslagen upphörde 
1943 vilket var en av faktorerna som drev fram 
1948 års skogsvårdslag. 

 En del bolag i Norrland prövade att bläda 
enligt Wallmos principer, men endast i mindre 
utsträckning och fortsatte i stället med dimen-
sionsavverkningar liknande de Domänverket 
gjorde. Modo, d.v.s. nuvarande Holmen, var det 
bolag som prövade att bläda under längst tid av 
alla. Dessa blädningsförsök gjordes enligt en in-
struktion som utarbetats av bolagets dåvarande 
chef, Frans Kempe, med varierande framgångar. 
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en till en fortsatt växande industri. Resultatet 
blev att kalhyggen inom några år blev en van-
lig syn, något som framförallt under 1970-talet 
kom att ifrågasättas av en begynnande miljö-
rörelse. Massavverkningarna, i areal, följdes av 
massplanteringar, ett arbete som underlättades 
av utvecklandet av mekaniserad markberedning 
och framtagning av täckrotsplantan. Intensi-
fieringen av skogsbruket vilken inledningsvis 
skedde genom restaureringen av restskogarna 
symboliseras bra genom figur 4 som visar årliga 
skogsodlingsarealer från 1955 – 2000 fördelat på 
privata skogar och övriga (bolagsskogar och all-
männa skogar.)

Rennäring och skogsbruk under första halvan 
av 1900-talet

Utsagor angående förhållandet mellan skogs-
bruket och rennäringen före och under bläd-
ningsepoken är fåtaliga varför innehållet blir 
tämligen kortfattat. Vid införandet av den första 
renbeteslagen belystes lapparnas ”rätt” att använ-
da skogen. Vissa av de sakkunniga i utredningen 
ansåg att lapparnas rätt till att fälla lavbärande 
skog till renarna skulle skada sågverksindustrin 
om förhållandet blev infört i lag. Riksdagen fick 
1930 ta ställning till motioner angående bark-
ningens effekter på renbetet. Barkningens ansågs 
av motionärerna förstöra lavbetet genom att la-
ven fick en bismak av kåda samt att renarna hade 
svårt att komma åt laven. De negativa effekter på 
renbetet kunde inte bekräftas och utredningen 
som behandlade motionen lämnade spörsmålet 
utan åtgärd. Dessutom konstaterades att bark-
ningen i skogen redan då var i avtagande, och 
företeelsen skulle sedermera upphöra då skogs-
bruket mekaniserades. Utredningen konstate-
rade dessutom att: . 

 ”– Med hänsyn till trävaruindustriens i för-
hållande till renskötseln dominerande ställning 
i vår nationalhushållning måste emellertid 
barkning eller icke barkning bedömas som en 
ekonomisk fråga för skogsskötseln och indu-
strien. Barkningens ev. skadlighet blir då en 
skogsbiologisk fråga, som statens skogsförsöks-
anstalt väl är mest kompetent att undersöka 
och besvara”
 Under lapparnas landsmöte 1918 diskute-

rades problemet med att renar blev ihjälfällda 
under avverkningar men detta kan inte ha varit 
ett stort problem. De tillämpade huggningsfor-
merna under denna epok, blädning och luck-
huggning, påverkade inte rennäringen i samma 
utsträckning som metoderna efter 1950. 

Rennäring och skogsbruk under 
andra halvan av 1900-talet
Efter 1950 förändrades skogsbruket radikalt ge-
nom mekaniseringen. Restaureringen av de tim-
merblädade skogarna och därmed införandet 
av trakthyggesbruket genererade stora kalytor 
som försämrade renbetet på olika sätt. Att stora 
arealer glesa, för rennäringen viktiga lavbärande, 
granskogar höggs ner under denna fas i skogs-
bruket står helt klart. Hänglavsbete är en resurs 
som försvinner för mycket lång tid, i princip 
under en hel omloppstid. De stora kalhygge-
nas tid är emellertid förbi. I dagens storskaliga 
skogsbruk lämnas även trädgrupper, inom vilka 
hänglavsbärande träd kan gynnas, kvar på de 
upptagna kalhyggena. Skogsbrukets hänsyn har 
också utvecklats så att man i dag lämnar kant-
zoner mot myrar och vattendrag. I dessa kant-
zoner kan hänglavsbärande träd bibehållas med 
kontinuitet. 

Vid avverkning på trakter med rik förekomst 
av marklavar, d.v.s. torra ristyper och lavmarker, 
uppstår det ett antal problem. Snöns samman-
sättning ändras på ett hygge såtillvida att den blir 
mer hårdpackad vilket gör den mer svårgrävd för 
renarna som då får svårt att tillgodogöra sig des-
sa betesarealer. Oftast bemödar sig renarna inte 
ens att gräva på ett kalhygge. En positiv effekt 
av kalhyggena är å andra sidan att snön smälter 
undan fortare, vilket medför att renen får till-
gång till barmarksbete tidigare på året jämfört 
med skogsbeklädda arealer. Renarna kan, under 
vissa väderleksförhållanden, vara svåra att flytta 
över ett kalhygge vilket leder till merarbete för 
renskötarna. Hyggesavfall kan dessutom hindra 
renarna från att komma åt markbetet men året 
efter avverkning är det inte ovanligt att renarna 
äter hänglav från hyggesresterna. 

Marklavarna kan helt eller delvis försvinna 
under kortare perioder efter kalhuggningen, i 
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bestämmelse om att man var skyldig att anmäla 
hyggesplogningar i förväg, dessutom skulle det 
ske ett samråd med länsstyrelsen. Hyggesplog-
ningen förbjöds slutligen 1994. Harvningen har 
även den en försämrande effekt på lavförekom-
sten varför denna markbehandligsform anses 
som olämplig på marker med rik lavförekomst. 
Den gynnsammaste mekaniserade markbehand-
lingsformen för renbetet är högläggningen då 
den påverkar minst arealenhet av marktäcket och 
dessutom skapar mindre hinder. Högläggningen 
är emellertid inte lämplig överallt t.ex. på block-
rika marker. I sammanhanget bör det nämnas att 
försök med mekaniserad markbehandling gjor-
des så tidigt som redan under 1920-talet, med 
häst och till den anpassat aggregat. Den mark-
påverkan dessa ekipage förorsakade renbetet var 
förmodligen av s.k. akademisk betydelse. 

 Nästa fas i skogens omloppstid är ungskogs-
fasen. Täta ungskogar är problematiska ur ren-
skötselsynpunkt, framförallt vid flyttningar då 
det i princip kan vara omöjligt att passera med 
en renhjord genom sådana områden. Samtidigt 
kan bestånd av marklavar minska eller helt för-
svinna om skogen sluter sig för mycket. Därför 
ses varken röjning eller gallring som ett hot mot 
rennäringen utan snarast som en möjlighet till 
större/nya betesarealer, detta trots att röj- och 
gallringsrester kan hämma renens födosök några 
år efter åtgärden. Ett annat skötselingrepp som 
påverkar rennäringen är dikningen som var om-
fattande under 1960 – 1980-talet. Avvattning kan 
påverka renbetet såväl positivt som negativt och 
påverkar skogsrenskötseln i högre grad. Liksom 
i fallet med täta unskogar påverkar dikningen 
mest framkomligheten, och under lång tid.

 En för rennäringen kontroversiell skogssköt-
selåtgärd är gödslingen. Denna skötselåtgärd 
tillämpades i stor skala under 1960-talet och 
är idag åter en vanlig åtgärd. Under 1960-talet 
gödslade man med ammoniumnitrat som re-
narna i vissa fall åt ihjäl sig av, idag används dock 
andra typer av gödsel. En viktig effekt av gödslet 
är att marklavarna minskar helt, eller delvis på 
gödslade områden till förmån för gräs och olika 
bärris, alltså en försämring av betet och en lång-
varig sådan. 

värsta fall kan de vara frånvarande under hela 
omloppstiden. Marklavsförekomsten kan visser-
ligen öka de närmaste åren efter avverkningen 
men den tenderar att försvinna då ungskogen 
övergår till äldre sluten skog varpå lavarna er-
sätts med mossor. Endast skarpa ristyper klarar 
av att hysa marklavar under en hel omloppstid. 
Vid avverkning på friskare marker, som kan hysa 
för rennäringen viktiga marklavsförekomster, 
kan följdeffekterna på renbetet vara såväl posi-
tiva som negativa. En positiv följd kan vara upp-
slag av Kruståtel, (Deschamsia flexuosa) (ibland 
kallat Sia), som kan utnyttjas av renen långt in på 
hösten. Dessutom kan ett gott renbete skapas om 
en granskog, som hyser marklavar, ersätts med 
en tallskog då marklavarna trivs bättre i dessa 
skogar, men då får inte det nya beståndet bli för 
slutet. Det negativa är att det ofta är frågan om 
hänglavsbärande skogar vid avverkning på så-
dana marker, en betesresurs som då försvinner. 
Renbetet påverkas sedan av den efter kalhugg-
ningen efterföljande markbehandlingen. 

 I början av trakthyggesbrukets tidsålder var 
bränning den vanliga marbehandlingsformen 
vilken inte påverkade renbetet i någon nämn-
värd grad så länge man inte brände torra risty-
per och lavmarker. Bränning av vissa marker där 
det senare blev ett rikligt uppslag av Kruståtel, 
kunde t.o.m. gynna renbetet. Bränningens effek-
ter i form av ökad tillväxt av Kruståtel är särskilt 
positiva för skogsrenskötseln då man utnyttjar 
skogslandets resurser till sommarbetet. Brän-
ning är emellertid en markbehandlingsform 
som används i väldigt liten utsträckning i dagens 
skogsbruk.  När markbehandlingen senare me-
kaniserades påverkades renbetet i högre grad, 
men även framkomligheten. Det värsta exem-
plet var den s.k. hyggesplöjningen som tilläm-
pades främst under 1960-talet. De hyggen där 
man plöjde riktigt djupt var fortfarande 1989 
i det närmaste oframkomliga för både ren och 
människa, dessutom försvann laven från dessa 
plöjda områden. Hyggesplogningens effekter 
och klagomålen från bl.a. rennäringens företrä-
dare behandlades av en grupp som mellan 1972 
– 1974 utredde den kritik mot kalhyggena som 
bl.a. kom från miljörörelsen. Resultatet blev en 
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 En annan följd av det moderna skogsbruket 
är utbyggnaden av skogsbilvägarna som för ren-
näringen har tveeggad betydelse. Vägarna ökar 
visserligen tillgängligheten för renskötarna till 
markerna, vilket i vissa fall kan rationalisera 
skötseln av renarna. Vägutbyggnaderna innebär 
dock ett bortfall av betesarealer och än värre en 
fragmentering av betesmarkerna som kan leda 
till ett ineffektivt betesutnyttjande. Dessutom 
kan vägarna ”lura” renarna att vandra i fel rikt-
ning vilket skapar merarbete. Sammanfattnings-
vis kan man utan omsvep säga att skogsbruket 
idag påverkar rennäringen mer än tvärtom.

 Rennäringen i skogsvårdslagen – rennäring-
ens möjlighet att påverka

I dagens skogsvårdslag återfinner man rennä-
ringen, förutom som allmänt intresse i den s.k. 
portalparagrafen, i paragraferna 20, 21 och 31. 
Paragraferna lyder enligt följande:

 ”20 § Innan avverkning sker inom ett område 
där renskötsel får bedrivas enligt rennäringsla-
gen (1971:437) under hela året (renskötselns 
året-runt-marker) skall berörd sameby beredas 
tillfälle till samråd enligt föreskrifter som med-
delas av regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer. (Beteckning – förut 19 
d § - och lydelse g. Lag 1993:553).

 21 § I ansökan om tillstånd enligt 16 § till 
avverkning skall sökanden redovisa vad han 
avser att göra för att tillgodose rennäringens 
intressen.

Inom renskötselns året-runt-marker får till-
stånd inte meddelas om avverkningen

1. medför sådant väsentligt bortfall av ren-
bete att möjligheterna att hålla tillåtet renantal 
påverkas, eller

2. omöjliggör sedvanlig samling och flyttning 
av renhjord.

När tillstånd ges skall Skogsstyrelsen besluta 
om vilka hänsyn som skall tas till rennäringens 
intressen, såsom i fråga om hyggets storlek och 
förläggning samt tillåten avverkningsform.

Sådana villkor får dock inte avse annat än 
vad som uppenbart påkallas med hänsyn till 
renskötselrätten. (Beteckning – förut 19 e § - 
och lydelse g. Lag 1993:553).

 31 § Vid skötsel av skog skall i fråga om 

hyggens storlek och utläggning, beståndsan-
läggning, kvarlämnande av trädsamlingar och 
skogsbilvägars sträckning den anpassning ske 
som uppenbart påkallas med hänsyn till rennä-
ringen. Vid planläggning och genomförande av 
åtgärderna skall eftersträvas att berörd sameby 
har årlig tillgång till sammanhängande betes-
områden och till vegetation som behövs inom 
områden för samling, flyttning och rastning av 
renarna". 

(Beteckning förut – 21 a § - g. Lag 1993:553)
Det finns få fall där ovanstående lagrum verk-

ligen har använts av rennäringens intressenter. 
Dock har det nyligen varit en rättssak av ett 
ärende som gällde utfärdade avverkningstill-
stånd ovan odlingsgränsen i Västerbotten. Den 
berörda samebyn överklagade Skogsstyrelsens 
beslut vilket ledde till att berörda skogsägare inte 
fick avverka. Samebyn ”förlorade” senare i läns-
rätten och valde inte att gå vidare. 
 
Rennäring och skogsbruk på 
den internationella arenan
Att konflikten mellan skogsbruk och rennäring 
är en internationell fråga belystes i kölvattnet av 
det s.k. Svegmålet, där privata markägare och ett 
antal samebyar tvistade om sedvanerätten i om-
rådet. När samebyarna i Härjedalen förlorade 
tvisten om rätt till renbete på framförallt privata 
marker uppdagades ett nytt påtryckningsmedel, 
Forest Steward Council (FSC). FSC är ett mil-
jöcertifieringssystem enligt vilket många svenska 
skogsbolag har certifierat sin verksamhet. Men 
även andra miljöinriktade organisationer, som 
liksom FSC har punkter som garanterar urbe-
folkningars rättigheter, har varit aktuella. På-
tryckningar direkt från kunder t.ex. i form av 
brev till lokala sågverk var vanliga och sågarna 
uppmanades redogöra varifrån de köpte råvaran. 
Kunderna uttryckte oro för att virket de hand-
lade med kom ifrån konfliktområdet i Sveg. För 
att tillgodose kundernas och FSC:s krav ingick 
flera sågar och skogsbolag avtal med samebyarna 
om att tillåta renbete på sina egna marker. Ge-
nom att åberopa de av FSC uppställda reglerna 
lyckades samebyarna på detta sätt få tillgång till 
betesarealer som de förlorade genom rättspro-
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terbotten där konflikter uppkom som faktiskt 
till viss del ännu idag lever kvar, eller i vart fall 
underhålls. I Västerbotten bedrevs vid tidpunk-
ten för inflyttningen av Karesuandolapparna en 
intensiv renskötsel, dessutom bedrev många av 
dessa lappar någon form av mindre jordbruks-
verksamhet vid sidan om renskötseln. Varje 
familj hade sina egna områden som man ut-
nyttjade och man följde med renarna året runt. 
Det mesta av renarna togs tillvara, mycket till 
självhushållning, och även fisket var en viktig 
binäring. När nordlapparnas extensiva skötsel 
infördes var det omöjligt att upprätthålla den 
intensiva skötseln med konflikter mellan lap-
parna som följd. Anklagelser om renstölder och 
ommärkning av renar var vanliga, och med de 
friare renhjordarna ökade konflikterna med 
bönderna om framförallt myrhöet. I en lappby 
i Västerbotten blev resultatet av inflyttningen att 
de ursprungliga lapparna blev utkonkurrerade 
och kände sig förtryckta. Denna känsla av hopp-
löshet bottnade i att man dels kände sig dåligt 
behandlade av de inflyttade lapparna men även 
att myndigheterna, främst lantbruksnämnden, 
tog inflyttarnas parti och med stöd av lagstift-
ning förklarade att ursprungslapparna inte var 
att betrakta som lappar. Det sistnämnda hade sin 
grund i att man bedrev jordbruk vid sidan om 
renskötseln vilket inte var förenligt med renbe-
teslagarna, alltså ett uttryck för ”lapp skall vara 
lapp politiken”. Sammanfattningsvis kan den 
uppkomna situationen beskrivas som att den 
enskildes rätt fick ställa sig åt sidan till förmån 
för renskötselns kollektiviserade rätt. vrar val-
larna.

En annan stor förändring som rennäringen 
genomgick under 1900-talet var mekanise-
ringen av driften. Bil, tåg och flyg var de första 
tekniska nymodigheterna som kom att nyttjas 
vilket innebar att man inte längre var beroende 
av att flytta sig själv från A till B. Störst påverkan 
på näringen fick dock införandet av snöskotern i 
slutet av 1960-talet och sedan införandet av ter-
rängmotorcykeln. Dessa fordon underlättade det 
tidigare mycket krävande arbetet på skidor eller 
till fots, men innebar också stora kostnader. Med 
införlivningen i det svenska samhället, i kom-
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cessen. Rennäring och skogsbruk är således idag 
minst lika mycket en internationell fråga såsom 
en lokal.
 
Rennäringens utveckling 
under 1900-talet
Förutom framväxten av renbeteslagstiftningen 
och ett modernt skogsbruk påverkades rennä-
ringen av andra faktorer. År 1925 kom det en lag 
som gav staten rätt att tvångsförflytta renägare, 
denna möjlighet hade även funnits tidigare men 
alla omflyttningar hade dittills officiellt skett 
på frivillig väg. Med stöd av denna lag och som 
en följd av gränsproblematiken mellan Sverige/
Norge/Ryssland kom ett 60-tal familjer att för-
flyttas från de norra lappmarkerna. De flesta 
hamnade i södra Norrbotten men ett tiotal fa-
miljer hamnade i Västerbotten och några ända 
nere i Jämtland.  Dessa tvångsförflyttningar var 
en tydlig effekt av den nya ordning som infördes 
med renbeteslagen från 1886. Staten hade inord-
nat ett kollektivt brukningsskick som samtidigt 
medgav att myndigheter på administrativ väg 
kunde flytta lappar, oavsett härkomst, till om-
råden där man ansåg att det fanns plats för fler 
renskötare. 

Problemen som följde med tvångsförflytt-
ningarna kan beskrivas som en kulturkrock, 
som blev större desto längre söderut man ham-
nade. Det fanns två uppenbara skillnader mellan 
de lokala lapparna och de inflyttade, språket och 
renskötselmetod, där renskötselmetoden kanske 
var det mest omvälvande. De tvångsförflyttade 
lapparna tog med sig den extensiva skötselfor-
men in till de områden där den intensiva sköt-
selformen hade sina starkaste fästen med bl.a. 
ökade konflikter med bönderna som följd. Den 
uppkomna situationen renderade sedermera i 
både motioner i riksdagen och en statlig utred-
ning. Röster höjdes till och med om att den ex-
tensiva renskötseln inte var lämplig i trakter med 
många nybyggen och/eller tät bebyggelse. Dessa 
röster väcktes dock för sent, sett ur den intensiva 
renskötselns perspektiv, då den extensiva sköt-
seln redan hade tagit över, en strukturförändring 
som tog högst ett decennium. 

 Störst effekter fick tvångsförflyttningen i Väs-
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bination med framväxten av den extensiva ren-
skötseln, försvann också behovet av att ständigt 
bo och leva tillsammans med renen. Idag har 
renskötaren ett eller flera strategiskt placerade 
boenden som denne utnyttjar under olika pe-
rioder. Bilden av renskötaren på skidor utanför 
sin kåta har idag ersatts av en renskötare klädd 
i moderna kläder sittandes på en snöskoter eller 
motorcykel på väg hem till sitt hus eller moderna 
renvaktarstuga på fjället. Alltså ett yrke som alla 
andra…eller?

Renbeteslagarna och svensk 
samepolitik under 1900-talet
När statsmakten slutligen hade lyckats koloni-
sera lappmarkerna och främjat deras uppodling 
stod det plötsligt klart att det inte fanns någon 
parallellteori likt den Johan Graan hade lanserat 
under 1600-talet, d.v.s. att lappar och nybyggare 
hade så olika näringsfång att de skulle kunna 

samexistera utan att konkurrera med varan-
dra. Förutom fisket hade även slåtterhöet blivit 
en stor orsak till konflikter och då avvittrings-
stadgan från 1873 inte hade tillvaratagit lappar-
nas intressen på ett tillfredsställande sätt fanns 
det ingen annan möjlighet än att lagstifta kring 
lapparnas intressen. Detta behov utmynnade 
i sveriges första renbeteslag ” Lag angående de 
svenska Lapparnes rätt till renbete i Sverige”. La-
gen byggde till stora delar på den internationella 
överenskommelse som Sverige och Norge utar-
betat tre år tidigare för att lösa frågan om lappar 
som rörde sig mellan länderna med sina renar. 

De enskilda rättigheter som lapparna hade 
omvandlades genom lagen till kollektiva lappri-
vilegier som tillföll nyinrättade lappbyar. Lagen 
reglerade bl.a. rätten till renbete, jakt, fiske och 
skogsfångst men även hur skador orsakade av 
renar skulle behandlas. 

Lagen stadgade bland mycket annat att lap-
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rätten till renskötsel skulle förbehållas dem. Om 
även bofasta fick utöva näringen skulle det vara 
ett allvarligt intrång i lapparnas näringsutövan-
de och på sikt hota deras existens. Bofasta skulle 
kunna äga renar men skötseln skulle i så fall 
överlämnas till lapparna. Vem som skulle anses 
vara lapp avgjordes av hurvida man ”gick i vall 
med sina renar”. Enligt svensk tolkning skulle 
förordningen reglera förhållandet mellan de ren-
skötande lapparna och de som var bofasta och 
bedrev jordbruk. De rättigheter som tillskrevs 
de nomadiserande lapparna skulle inte gälla för 
de bofasta renägarna vars renar endast följde 
med nomaderna under vintern. De två viktiga 
utgångspunkterna var således att renskötseln 
framförallt var viktigt i egenskap av näring för 
lapparna och att till lapp räknades den som val-
lade sina renar.

Argument för och mot den 
första renbeteslagen
Det var situationen mellan nybyggare och no-
madiserande renskötare som drev fram en lag-
stiftning. Motsättningarna mellan den jordbru-
kande befolkningen och den renskötande ökade. 
I förarbetet till lagen som då benämndes, förslag 
till förordning angående de svenska Lapparne 
och de bofaste i Sverige samt till förordning an-
gående renmärke, skrivs det att:

 ” Hvad som i första rummet framkallat be-
hofvet af föreliggande lagförslag är på ena sidan 
de bofaste jordegarnes eller böndernas klagomål 
öfver renegarnes alltjemt ökade intrång på de-
ras egor och öfver bristande vård om renarne, 
emot hvilket bonden i nu gällande lagstiftning 
icke finner något skydd, och på andra sidan re-
negarnes klagomål öfver, att de hafva för litet 
utrymme, och öfver, att jordegarne söker freda 
sina egor.” Landshövdingen i Norrbotten skrev i 
sitt yttrande att: ”Obestridt är ju, att Lapparne 
varit de förste, som gjort sig till nytta Sveriges 
lappmarker. Nekas kan ej heller att de blivit un-
danträngda av odlingen....” .  
Det var allmänt vedertaget att lapparna hade 

blivit förfördelade vid avvittringen men de en-
skilda jordbrukarna hade tilldelats mark i god 
tro. Frågan om lapparnas sedvanerätt skulle ges 

parna fick beta sina renar inte bara i lappmar-
kerna och på Jämtlands skattefjäll, utan även 
på andra marker som de efter gammal sedvana 
besökt.  Nedanför odlingsgränsen gällde endast 
betesrätten vintertid. De fick även rätt att nyttja 
land och vatten till uppehälle för sig och sina 
renar. I lappmarkerna fick lapparna hugga skog 
för egen användning men utanför de för dem 
avsatta områdena, men inom lappmarkerna, 
endast efter utsyning av kronobetjänte. Utanför 
lappmarkerna fick endast torrträd, vindfällen, 
enbuskar och lövträd huggas. På kronomark 
fick man använda skogen utan ersättning och på 
enskild mark mot ersättning för lövträden. Det 
virke som nyttjades av lapparna till kåtor eller 
stängsel fick inte röras. 

Politiken kring de första 
renbeteslagarna
Den svenska samepolitiken under sista delen 
av 1800-talet påverkades i hög grad av den lag, 
”Förordning rörande de lappar, som med renar 
flytta emellan de förenade konungarikena Sverige 
och Norge”,
som stiftades 1883 . Lagen, eller förordningen, 
var en ersättning för lappkodicillen från 1751. 
Enskilda paragrafer, lagens struktur, samt mo-
tiveringar hämtades från denna förordning när 
1886 års lag konstruerades. I förarbetet till 1886 
års lag hänvisades till stadgandena i den interna-
tionella lagen. Förordningen från 1883 innebar 
bl.a. att det samepolitiska området avgränsades 
och preciserades. Titeln ändrades från att avse 
lapparna i de bägge länderna till den mer defi-
nierade gruppen ” ...lappar, som med renar flytta 
emellan...” . Förordningen avsågs därmed endast 
gälla renskötande nomadiserande lappar. I för-
arbetena diskuterades rätten att äga och sköta 
renar och om detta var en rättighet endast för-
behållen lapparna eller om det skulle vara en nä-
ring öppen för alla. Det svenska förslaget var att 
rätten för bofasta att äga renar skulle begränsas 
medan det norska framförde att om det i fram-
tiden visade sig lönsamt för bofasta att uppföda 
renar var detta säkerligen samhällsekonomiskt 
fördelaktigt. De svenska argumenten var att ren-
skötsel var lapparnas enda näringsfång och att 
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HD uttalade i sitt yttrande att de nomadiserande 
lapparna obönhörligen var på väg mot utdöende 
och undergång om de inte övergick till jordbruk 
och fast boende. Detta ansågs av många vara 
en allmän lag och dessa idéer innefattade en 
uppfattning om att kulturer som ville överleva 
tvunget måste följa ett visst utvecklingsmönster, 
från jägare/samlare via nomader till det högsta 
stadiet av civilisation, nämligen jordbruket. De-
partementschefen ansåg att mot detta uttalande 
kunde anföras att ”...i norra delarne af vårt land 
finnas vidsträckta fjelltrakter, så beskaffade, att 
endast genom lapparne och deras renar utkomst 
åt menniskor der kan skapas.” Ur rättslig syn-
punkt ansåg han att flyttningsrätten var väl un-
derbyggd. Lagförslaget ansågs även preciserade 
denna rätt tillräckligt väl för att alla eventuella 
tvister utan svårigheter skulle kunna avgöras en-
ligt lagen. ”Någon svårighet bör nemligen icke 
kunna uppstå att afgöra, hurvida Lapparne efter 
gammal sedvana hittills hafva besökt en trakt eller 
icke.” I ljuset av tvåtusentalets rättsfall var detta 
måhända ett felaktigt antagande.

 Två av HD ledamöter hade framfört att vin-
terbetet med tillhörande rättigheter utgjorde en 
avsevärd belastning för jordbrukare och träva-
ruindustri. Denna åsikt delades inte av departe-
mentschefen som hade mycket svårt att se hur 
renarnas bete kunde vara en belastning. Han 
ansåg det vara bevisat att lapparnas skogfångst 
inte var av sådan omfattning att det påverkade 
någon negativt och att ledamöternas uttalande 
var grundlösa. 

Legitimering av särlagstiftningen
Det främsta syftet med den första rennäringsla-
gen var att på ett enhetligt sätt definiera förhål-
landena mellan svenskar och lappar. Rennä-
ringen sågs som en problemfylld näring som 
påverkades av den ökade uppodlingen och 
bebyggelsen. Lapparnas flyttningsvägar hade i 
många fall stängts av odlingar och de hade tving-
ats lämna sina gamla visten. Genom att reglera 
renskötseln och renbetet ansågs ytterligare pro-
blem kunna undvikas. 

Kritikerna såg lagen som ett försök att skapa 
en lagstiftning som gynnade lapparna på den 
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företräde framför de enskilda markägarnas ägan-
derätt var central i förarbetena. Fyra av HD:s sju 
justitieråd ansåg att en sådan tolkning saknade 
rättslig grund. I förarbetet sammanfattades och 
kommenterades KB:s och HD:s yttranden av 
departementschefen för justitiedepartementet. I 
sin framställning uttryckte han att: 

” Mot förslaget till förordning angående de 
svenska Lapparne och de bofasta i Sverige har 
af fyra af Högsta Domstolens ledamöter blifvit 
anmärkt, att den sedvana Lapparne haft att 
under vissa tider af året med sina renhjordar 
genomströfva det nedre odlade landet samt der 
beta renarne, jaga, fiska och taga nödigt virke 
icke borde upphöjas till en genom lag stadgad 
rättighet, hvarigenom den bofasta befolkning-
ens i dessa trakter egande- och besittningsrätt 
till jorden skulle i hög grad kränkas.” 
Mot detta ställningstagande anförde depar-

tementschefen det faktum att lapparna ”från 
uråldriga tider” hade företagit dessa flyttningar 
och att det aldrig hade förekommit några klago-
mål från befolkningen i kustlandet. Inte heller de 
nybyggare som bosatt sig i området hade, med 
några få undantag, beklagat sig över dessa vin-
terflyttar. De klagomål som fanns gällde nästan 
uteslutande skador som renarna orsakat under 
vår och sommartid samt skador på höstackar 
och svårigheten att få ersättning för dessa ska-
dor. 

” Vid angifna förhållande och då Lapparne 
städse ansett flyttningen vintertiden såsom en 
rättighet, hvilken af ålder tillkommit dem, sy-
nes man med fullt skäl berättigad antaga, det 
Lapparnes flyttning under vintern å de trakter, 
som de af gammal sedvana hittills hafva besökt, 
måste vara icke blott ett af den bofasta befolk-
ningen tåldt intrång utan en verklig rätt, äfven 
om något uttryckligt lagstadgande till stöd för 
denna rätt hittills icke förefunnits. ”.
Vidare konstaterades att lapparnas sedvanor 

uppfyllde de i jordabalken uppställda villkoren 
för att en rättighet skulle kunna grundas på 
urminnes hävd. Rätten till vinterbete utanför 
lappmarkerna ansågs vara fullt jämförlig med 
den betesrätt, som enligt lag tillkommer en by 
inom en annan bys område. En av ledamöterna i 
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heltid. Fjällapparnas eller helnomadernas livsfö-
ring blev normen för vad som ansågs utmärka 
en lapp. Det var allmänt vedertaget att när man 
beskrev andra grupper av lappar gjorde man 
det med fjällapparna som utgångspunkt exv. 
beskrevs sjölappar som ”f.d. fjällappar som an-
tagit norrmännens levnadssätt” eller bygdelappar 
som ”utarmade fjällappar som när renarna tagit 
slut, sökte sitt uppehälle som fiskare vid havet".  
Fjällapparna ansågs vara bättre på renskötsel 
och det var de som skulle kunna bidraga med 
en ordnad renskötsel i framtiden. Genom detta 
synsätt sattes den nomadiserande livsföringen i 
första rummet och skyddet för hela rennäringen, 
eller hela den samiska befolkningsgruppen, lades 
åt sidan. Ville man som same ta del av särlagstift-
ningen var man tvungen att uppfylla villkoren 
för att klassas som lapp. 

Lapparna ges kollektiva rättigheter      
När nu nomadkulturen utgjorde utgångspunk-
ten för lagstiftningen blev även synen på rättig-
heter inpassade i denna form. Det ansågs att i en 
nomadkultur fanns det inga enskilda rättigheter 
till mark. Individens rättigheter tillgodosågs ge-
nom samfällighetens. Staten fann här ett argu-
ment för att inte erkänna lapparnas enskilda rätt 
till viss mark. Dessutom ansågs det att där så-
dana rättigheter erkänts hade rennäringen blivit 
svagare med ett mindre antal renar än vad betet 
skulle kunna föda. Renbetesmarkerna gjordes 
därför kollektiva och som en följd av detta blev 
även de till renskötseln knutna rättigheterna 
kollektiva. Detta kan sägas vara en förlängning 
av den process som startade under 1600-talet ge-
nom den kollektiva beskattningen. 

 Var varje enskild lapp fick uppehålla sig med 
sina renar bestämdes av vilken lappby han till-
hörde som i sin tur bestämdes av födelseort. 
Även vissa skyldigheter blev kollektiva som t.ex. 
ersättningen för de skador som skulle betalas av 
alla lappar som hade sina renar inom området, 
om inte den lapp som ägde renarna kunde ut-
pekas. Med den nomadiserande renskötseln som 
riktmärke försvann de enskilda rättigheterna 
och samtidigt kunde all annan samisk markan-
vändning som t.ex. odling förbjudas då marken 
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bofasta befolkningens bekostnad. Lagen skulle 
kränka den privata äganderätten och förhindra 
civilisationens utbredning. För att kunna moti-
vera lagstiftningen måste dess legitimitet kunna 
försvaras. Det fanns olika föreställningar kring 
detta och lapparna beskrevs i politiken som: 

1) En yrkesgrupp. Lagens syfte ansågs vara 
att skapa möjligheter för de olika näring-
arna att samexistera.  
2) En folkstam eller en ras. Man ansåg att 
lagen behövdes för att skydda denna folk-
stam och dess enda möjlighet till överlev-
nad, rennäringen. 
3) Ett nomadfolk. Folkets sedvanor gav 
dem rätt att utöva sitt näringsfång och rätt 
till de markområden som berördes av det. 
Lagen skulle stadga kring dessa rättighe-
ter.
 Dessa tre sätt att se på lapparna kunde var för 

sig motivera en särlagstiftning men det var num-
mer tre som kom att bli det dominerande. 

Den nomadiserande 
renskötseln blir norm
Det ansågs att en god renskötare var nomadise-
rande, ”går vall med sina renar”, och inrättade 
sitt liv efter renens natur och följde renen i dess 
flyttningar. Problemet ansågs vara att det alltid 
förekom intressemotsättningar mellan en no-
madiserande och en bofast befolkning. Det var 
därför av yttersta vikt att studera renens natur 
för att utröna hur den bästa och mest konflikt-
fria renskötseln skulle se ut. Det som stod helt 
klart var att skogslapparna, som ofta var nybyg-
gare och bedrev en kombination av renskötsel 
och jordbruk, utgjorde ett problem. De bedrev 
sin renskötsel i anslutning till jordbruksmarker-
na och de som själva hade jordbruk hade sämre 
vård om sina renar. Det ansågs vara önskvärt att 
skogslapparna skulle tvingas ”tillbaka” till det 
nomadiserande livet eller i annat fall bli bofasta 
utan renskötselrätt. Många ansåg att utveck-
lingen även utan regleringar skulle medföra att 
denna typ av blandad livsföring försvann. Inom 
några tiotals år skulle alla skogslappar ha över-
gett kombinationsbruket, eftersom det var för 
betungande, och istället ägna sig åt jordbruk på 
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endast skulle användas till renbete. 

Assimilering och segregering
I diskussionerna fördes det fram tankar om det 
överhuvudtaget var möjligt för lapparna att bli 
bofasta och anamma en civiliserad kultur. Lag-
stiftningen sågs av vissa som ett fredsfördrag 
mellan två kulturer som stod mot varandra i en 
kulturkamp. Lapparna ansågs utgöra ett hinder 
för civilisationens framskridande och denna åsikt 
vädrades även i utlåtandet från HD angående 
1886 års renbeteslag. Om lapparnas rättigheter 
skulle upphöjas till lag skulle detta innebära ett 
hot mot utvecklingen av Sverige. För att reglera 
kontakterna mellan nomader och bofasta borde 
lapparna ges särskilda områden som de fick hålla 
sig inom. På det sättet skulle resten av landet hål-
las öppet för en kultur i utveckling. Dessa ”lapp-
reservat” avfärdades dock av regeringen som 
ansåg att det skulle bli för dyrt att lösa in mark 
från enskilda. Dessutom skulle en sådan definitiv 
områdesgräns vara i vägen för odlingens fram-
åtskridande i de områden som lapparna endast 
använde på vintern. 

 Andra röster förde fram tankarna på att lap-
parna borde anpassa sig till omständigheterna 
och bli bofasta jordbrukare. Om inte skulle den 
lappska folkstammen gå under. Det var därför 
viktigt att tillgodose lapparna med möjligheter 
för att övergå till detta högre kulturstadium. Ett 
nybyggarliv ansågs inte alls vara främmande för 
lapparna utan det var tvärtom vad de själva öns-
kade. Det gällde för kronan att se vad som kunde 
göras för att hjälpa dem tills en del av lapparna 
blivit bofasta och den andra delen dött ut. En 
särlagstiftning ansågs onödig utan staten borde 
i stället aktivt underlätta assimileringen. I detta 
resonemang fanns även tankar om att lapparna 
själva måste få bestämma över sin framtid och 
ha ett fritt val. Det fria valet ansågs dock stå mel-
lan civilisation (bofast jordbruk utan renar) och 
nomadliv. Även i dessa sammanhang utgick man 
från att den nomadiserande renskötseln som det 
enda som karaktäriserade en lapp. Samer som 
stod utanför renskötseln diskuterades inte och 
behandlades som redan assimilerade i den svens-
ka kulturen. Bofasta samer blev med andr5a ord 

svenskar.  
 Politiken som sedan fördes innebar att den 

samiska folkgruppen både assimilerades och 
segregerades. De renskötande nomadiserande 
lapparna skulle hållas kvar i sin livsstil och särbe-
handlas genom lagstiftningen. En god rensköt-
sel var tvungen att utföras av ett ociviliserat folk 
som inte hade fått smak för det bekväma bofasta 
livet. De samer som inte var nomadiserande ren-
skötare skulle så snabbt som möjligt införlivas i 
den svenska kulturen. De skulle förhindras att 
åtnjuta några särrättigheter genom att påstå sig 
vara lappar. Denna politik krävde att man accep-
terade två föreställningar som stod mot varan-
dra. Samer som inte ägde renar kunde assimi-
leras då de liknade svenskar, men med ”riktiga” 
lappar, d.v.s. nomadiserande renskötare, var det 
nästan omöjligt och kanske inte heller önskvärt, 
att införliva i den svenska civilisationen. 

Samepolitikens grundläggande 
föreställningar
En sammanfattning av de grundläggande tan-
karna som kommer till uttryck i de tidigaste 
renbeteslagarna är på sin plats. Det var inte 
någon medveten politisk strategi som gav lag-
stiftningen dess särdrag. Politiken växte fram 
ur vissa antaganden om samerna och deras 
förhållanden till det ”svenska” samhället och ur 
en uppfattning om att detta förhållande måste 
regleras. Idéer som byggde på dåtidens populära 
läror om olika kulturers över- eller underläg-
senhet, kulturhierarki, medförde en utpräglad 
förmyndarpolitik som stängde ute samerna från 
den politiska arenan. Under tiden fram till 1928 
års renbeteslag utvecklades dessa idéer och det 
välkända synsättet att ”lapp- skall- vara- lapp” 
fick ett allmänt godkännande. Att en särlagstift-
ning knöts till rennäringen och att dess utövare 
gavs särskilda privilegier gentemot resten av be-
folkningen, legitimerades av den uppfattningen 
att lapparna (definierade i lagen) som grupp 
var kulturellt underlägsna den svenska, bofasta, 
jordbrukskulturen. Men lagstiftningens mål var 
inte att tillförsäkra samerna deras rättmätiga rät-
tigheter utan att reglera det problem som ren-
näringen utgjorde för den bofasta befolkningen. 
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Framtiden finns i skogen
Ett klokt sätt att minska halterna av växthusgaser i atmosfären är 
att bruka skogen och tillverka produkter som kan ersätta olja och 
betong. Mer biobränsle och mer trävaror ligger i linje med den om-
ställning till hållbart tillverkade produkter som är ett måste för att 
bemästra vad mänskligheten ställt till med i jordens klimat.  
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sig i skogslandet, Fjällsamer som flyttade med 
renarna till fjällen på somrarna, Fiskesamer som 
brukade vissa träsk och livnärde sig på detta och 
till sist Nybyggarsamerna som odlade samma 
marker år efter år. De grupper som ägnade sig år 
jakt och fiske ansågs ha samma rättigheter som 
de renskötande samerna på kronomark men 
inga rättigheter på enskild mark eftersom dessa 
var knutna till renbetesrätten. Utredningen för-
de även fram åsikten att det inte var fjällrensköt-
seln som var den ursprungliga renskötselformen 
utan, skogsrenskötseln. Utredningens slutsatser 
lämnade dock inga synliga spår i lagstiftningen.  

1898 års renbeteslag
Inga större förändringar infördes i denna lag 
jämfört den tidigare. En viktig skillnad var dock 
att det reglerades att endast lappar fick äga renar. 
Tidigare var det endast skötseln som hade varit 
förbehållen lapparna. Bakgrunden till ändring-
en var att det ansågs orättvist att de jordbrukare 
som ägde renar kunde dra fördel av andra jord-
brukares marker genom lapparnas renbetesrätt. 
Det fanns även åsikter om att renantalen var för 
höga och att detta i första hand berodde på den 
ökande mängden skötesrenar. Det ansågs även 
att lapparna hade sämre hand om de renar som 
de inte själva ägde vilket orsakade problem. Bo-
fasta i Norrbottens lappmarker undantogs från 
bestämmelserna med villkoret att deras renar 
skulle skötas av lappar som uteslutande ägnade 
sig åt renskötsel. 

1895 års lappkommitté
Det flesta principiellt viktiga beslut som fattats 
av regeringen i rennäringsfrågor har sin grund 
i någon form av förberedande kommittéarbe-
te. Fram till idag har ett femtiotal kommittéer 
som behandlat samer och renskötsel varit verk-
samma. En sådan kommitté tillsattes 1895 med 
syfte att föreslå förbättringar i rennäringslagen. 
I kommitténs protokoll beskrevs bl.a. hur den 
lappska folkstammens natur och deras brist på 
konsekvenstänkande medförde att de inte kunde 
ha tillräcklig vård om sina renar för att förhindra 
skador. Lösningen på problemen ansågs vara att 
samerna hölls kvar vid nomadlivet och att ren-
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Genom att uppfattningen etableras att en riktig 
lapp bedriver renskötsel i områden som inte är 
aktuella för odling underlättades detta. Normen 
för vad som definierade någon som lapp sattes 
till: en renskötande, nomadiserande, manlig, 
fjällapp. Den särlagstiftning som utifrån dessa 
antaganden utformades, utelämnade därför alla 
andra varianter av samisk livsföring och kultur. 
De svårhanterliga skogslapparna upphörde där-
med att existera i samepolitiken, då de ansågs 
vara svenskar. De grupper som varken levde som 
lappar eller svenskar utan i olika mellanformer 
ansågs ha en degenererad livsföring. De borde 
tvingas att välja antingen det ena eller andra, ef-
tersom mellanformerna varken gav en god ren-
skötsel eller en bofast kultur. Kvinnorna lämna-
des helt utanför och deras rättigheter blev därför 
beroende av männens ställning. 

Samernas rätt blev lapprivilegier
När lagen infördes innebar det att lapparnas sed-
vanerätt blev en lagstadgad rättighet Den defini-
tion av lapp som etablerades i renbeteslagstift-
ningen medförde att de rättigheter som samerna 
kunde åberopa som ursprungsbefolkning för-
svann. Om renskötseln skulle försvinna, vilket 
många ansåg vara ödesbestämt, upphörde även 
anledningen till att behålla särlagstiftningen. 
Samerna skulle då definitivt ha assimilerats och 
blivit fullvärdiga medborgare, svenskar. Samer 
som folkgrupp gavs inga speciella rättigheter 
och även om den historiska sedvanerätten an-
sågs okränkbar omvandlades den genom lagen 
till ”lapprivilegier”. De icke renskötande samerna 
omfattades, efter införandet av lagarna, endast 
av samepolitiken i egenskap av en grupp som 
ansågs vara i behov av fattigvård.       

  I den statliga enmansutredningen SOU 
1922:10 drogs slutsatserna att de två första ren-
beteslagarna saknade regler för de icke renskö-
tande samerna, men att dessa inte kunde anses 
vara rättslösa då man i deras fall måste tillämpa 
äldre rätt och analogier från renbeteslagarna. La-
garna hade inte avsett att skapa nya rättsförhål-
landen utan att sammanfatta vad som tidigare 
gällt. Fyra grupper av samer definierades i ut-
redningen: Skogssamer som hela året uppehöll 
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skötseln noga reglerades. De ansåg även att det 
var av yttersta vikt att de privilegier i form av jakt 
och fiske som stadgades i renbeteslagen blev re-
serverade för de renskötande lapparna. 

1917 års lag om ändringar i 
1898 års renbeteslag 
Reglerna i 1898 års lag skapade oro och det blev 
plötsligt ännu viktigare att räknas som lapp. 
Fortfarande fick den som räknades som lapp äga 
renar även om man var bofast. Föreställningarna 
om vad som definierade en lapp hade påverkat 
lagstiftningens utseende men var ännu inte pre-
ciserad i lag.  Det medförde att många samer 
som inte ansågs uppfylla definitionen för lapp 
trots allt kunde utnyttja lapprivilegierna. Det 
ansågs att detta var till skada inte bara för den 
övriga bofasta befolkningen utan även för den 
nomadiserande renskötseln. Ett av lagstiftning-
ens syften var att skapa en näring för lapparna 
där de kunde hitta sin försörjning utan att be-
lasta samhället genom exv. fattigvård. 

Att lappar bosatte sig ansågs vara både en följd 
av fattigdom och en orsak till den. Genom att 
förmå dem att återgå till den nomadiserande 
livsföringen skulle den negativa trenden kunna 
vändas. Det faktum att det fanns samer som inte 
var nomadiserande var ett problem för lagstif-
tarna och deras normerade syn på samerna. Det 
tvingade fram en klar och uttalad definition av 
vem som skulle anses vara lapp och därmed be-
rättigad till privilegierna i renbeteslagen. Genom 
lagen ” angående ändring i vissa delar av lagen 
den 1 juli 1898 om de svenske lapparnes rätt till 
renbete i Sverige” får begreppet lapp sin uttalade 
innebörd. I den paragraf som syftade till att reg-
lera vem som har rätt att hålla ett obegränsat an-
tal renar i Norrbotten skrivs: 

”När i 35, 36 och 37 §§ talas om rätt för lapp 
att hava renar under annans vård förstås med 
lapp den, vars fader i någon mån är av lappsk 
härstammning, dock endast såvitt antingen fa-
dern eller dennes fader drivit renskötsel såsom 
stadigvarande yrke utan att samtidigt bruka 
hemman eller nybygge eller biträda vid bruket 
av sådan fastighet. I fråga om dem, som är av 
oäkta börd, skola moderns i stället för faderns 

härstammning och yrke komma i beaktande. 
Kvinna, som är eller varit gift med den, som 
skall räknas för lapp, varde såsom lapp an-
sedd.” 
Dessa formuleringar återfinns i 1919 års 

svensk-norska konvention som ersatte förord-
ningen från 1883. Där preciseras lappbegreppet 
ytterligare: 

”Rättighet att i enlighet med denna konven-
tion låta svenska renar beta i Norge tillkommer 
allenast nomadiserande lapp. Såsom nomadi-
serande lapp anses allenast person av lapsk här-
komst, som på stadigvarande sätt personligen 
följer och bevakar sina renar och icke samtidigt 
brukar hemman eller nybyggen eller biträder 
vid bruket av sådan fastighet”. 

Debatt kring 1917 års lag   
I propositionen till 1917 års lag framgår det att 
den enda samiska bosättning som skulle kunna 
accepteras av lagen förutsatte att bosättarna 
övergav renskötseln. Nybyggen skulle av dessa 
kunna tillåtas om de inte på något vis störde ren-
näringen. För de som fortfarande var sysselsatta 
inom rennäringen fanns det ingen anledning för 
staten att upplåta mark till bosättning. Erfaren-
heten ansågs visa att bosättning i kombination 
med renskötsel innebar att skötseln urartade. 
Dessutom utvecklade lapparna sina ”bästa egen-
skaper” om de levde som nomader. I propositio-
nen förs en politik som strävar mot ett förbud 
mot bofasthet i samband med rennäring. Det 
var dock inte möjligt att införa ett sådant förbud 
då allt för många samer och då särskilt skogs-
samer skulle slås ut. I propositionen framfördes 
den åsikten att lapparnas rätt att nyttja land och 
vatten inte innebar någon rätt att uppföra bygg-
nader på kronomark eller att ta virke till sådana 
byggen. En paragraf om att i stället reglera bo-
sättningen så att det endast var tillåtet för ren-
skötare att bo i kåta fanns även med i lagförslaget. 
Det fick stark kritik i en motion där det ansågs 
att förslaget skulle tvinga lapparna tillbaka 100 
år i utveckling och att det förövrigt gick utmärkt 
att kombinera renskötseln med jordbruk. Det 
senare var en bra stödnäring under tider med 
svåra förhållanden. Motionärerna förespråkade 
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ten, att lapparna blev förvekligade i fasta skolor, 
att lapparna var biologiskt danade endast för 
renskötsel och att nomadrenskötseln var den 
enda goda formen av renskötsel. Han anförde 
vidare att: ”För att upprätthålla friden mellan 
odlaren och nomaden har lagstiftarna försökt 
att fixera reglerna för en rationell och kvalitativ 
renskötsel. Emellertid sammanfaller odlarens 
och lagstiftarens uppfattning härom föga med 
nomadens, för vilken renen är normgivande.”. 

Angående frågan om bosättningar var hans 
ståndpunkt att odling och renskötsel bedrevs 
sida vid sida på samma marker och att odlingen 
naturligtvis påverkade de ”lappska förhållande-
na”. I mötet mellan dessa två kulturer hade en 
övergång skett till den förhärskande odlingen 
som ”av allt att döma har framtiden i sin hand.” 
Om renkulturen hade varit den mest ekonomiska 
av de två hade övergången i stället varit omvänd 
och ”människorna på Skandinavien hade vid det 
här laget varit nomader eller med ett ord lappar.” 
Han ansåg att det knappast var något man kun-
de göra åt denna kamp mellan kulturerna, och 
att det därför är naturligt att lapparna ”medvetet 
eller omedvetet kommer att tänka på och utnyttja 
ekonomiska resurser eller utvägar, som faller un-
der begreppet bosättning”. Statliga lagstiftare och 
utredare ansåg att denna syn på problemet var 
negativ och strävade även efter detta för en klar 
gränsdragning mellan nomader och bofasta. 

Lappskolan, lapp skall vara lapp
Ända sedan första hälften av 1600-talet hade det 
funnits särskilda skolor för samer. Den Skyttean-
ska skolan startades 1632 i Lycksele efter att riks-
rådet Johan Skytte (därav namnet) samlat in och 
donerat de nödvändiga medlen. Under första 
hälften av 1700-talet inrättades internatskolor 
i lappmarkernas huvudorter som utbildade ett 
fåtal studenter i hopp om att dessa skulle sprida 
kristendomen.  Denna undervisning övergick se-
dan till katekesundervisning. I Karesuando och 
Jukkasjärvi infördes 1895 en ny skolform som 
innebar tioveckors vinterkurser. De blev urfor-
men för de fasta nomadskolorna. Vid 1900-talets 
början fanns det olika former av undervisning 
för samer, lappfolkskolor, vinterkurser, allmänna 
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den norska modellen där samerna hjälptes att 
anpassa sig till de nya kulturförhållandena. En 
annan motionär ansåg att lagen inte kunde antas 
då lapparna inte hade getts tillfälla att yttra sig 
i en fråga som rörde grunden för deras kultur. 
Han ansåg att lapparna borde börja betraktas 
som experter i lappfrågor och få företräde fram-
för svenskar. Ett samiskt landsmöte i Östersund 
föreslogs. Motionen bemöttes av lagutskottet 
som konstaterade att lapparna som grupp var 
för heterogena för att kunna komma till någon 
gemensam ståndpunkt vid ett landsmöte. Att 
dessutom lägga mötet i Östersund skulle medfö-
ra att samerna/lapparna norrifrån ”som dock äro 
de verkliga lapparna” skulle bli underrepresente-
rade och de samer som redan var långt från no-
madlivet skulle dominera. Utskottet föreslår att 
mötet i sådana fall borde hållas på Kebnekajse. 
Lagen antogs inte i sin helhet då riksdagen an-
såg att vissa delar krävde vidare utredning andra 
delar utgick. Riksdagen ansåg även att samerna 
själva borde få yttra sig i frågorna. 

Lapparnas landsmöte 1918, det 
första samiska landsmötet 
Trots lagutskottets fräna inställning tog riks-
dagen beslut om att stadsbidrag skulle utgå 
till ett samlat möte där samerna skulle beredas 
tillfälle att diskutera de frågor som rörde dem. 
Mötet hölls i Östersund och i protokollets för-
ord beskrivs hur lappfolket önskar att genom en 
kulturkamp höja sin sociala status, och som en 
reaktion på den ”storbarnsställning” som sam-
hället tillskrivit dem öka sitt självansvar. Proto-
kollet ansågs visa lapparnas egen uppfattning 
om sin ställning i samhället. I inbjudan nämns 
särskilt de tre frågorna bosättningen, renbetesla-
gen och skolfrågan, och det gemensamma målet 
anges vara att skapa en organisation som inklu-
derade alla lappar. Två föredrag hölls, det ena av 
Torkel Tomasson som talade om ”Lapplagen och 
dess behandling vid föregående års riksdag” och 
det andra av Gustaf Park som talade om ” Sam-
efolkets skolfråga”. Tomasson redogjorde för de 
åskådningar som staten hade i samefrågan bl.a. 
att lapparnas omaklighet och ovilja var det som 
orsakade oordningen i renskötseln i Västerbot-
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folkskolor och Svenska missionssällskapets sko-
lor. De sistnämnda var vanliga folkskolor med 
intilliggande barnhem.   

 Den samepolitik som fördes under tiden kring 
sekelskiftet genomsyrade även utbildningsväsen-
det. Biskop Olof Bergquist i Luleå stift skrev 1904 
i sitt första herdabrev angående samernas bild-
ning ”Att driva upp deras bokliga undervisning till 
det mått som i de fasta folkskolorna meddelas, vore 
att påskynda stammens utdöende såsom nomader 
och nyttiga samhällsmedlemmar”. Kyrkoherden i 
Karesuando, Vitalis Karnell, uttalande i en tid-
skrift 1905 ”Gynna gärna lapparna på alla sätt, 
gör dem till sedliga, nyktra och nödtorftigt bildade 
människor, men låt dem inte läppja på civilisa-
tionens bägare i övrigt, det blir i alla fall bara ett 
läppjande, men det har aldrig och skall aldrig bli 
till välsignelse. Lapp skall vara lapp.” Uttalandet 
anses ha gett upphov till det välanvända begrep-
pet ”- lapp skall vara lapp”. 

 Karnell skrev 1907 ett förslag till skolreform 
till domkapitlet i Luleå där han påpekade att 
lappfolkskolorna skapade lust till bekvämlighet 
hos lapparna och att en folkskoleutbildning var 
bortkastade pengar då de ändå inte behövde 
den. Hans förslag ledde till att Kungl. Maj:t gav 
domkapitlet i uppdrag att utreda frågan. Ber-
quist blev utredare och tog Karnell och folksko-
leinspektör Österberg till hjälp. Utredningen 
lades fram 1910. Redan 1908 hade en motion 
tagits upp i riksdagen som anförde att de fasta 
lappskolorna hade drivit barnen från nomadli-
vet genom att de fick smak på bekvämligheter. 
Resultatet var att nomadfolkets motståndskraft 
minskat och att de därför minskade i antal. Lös-
ningen ansågs vara vandringslärare som skulle 
dela nomadernas liv och ge ungdomarna ett la-
gom mått av kunskap. För de bofasta lappbar-
nen var lappbarnhemmen och de fasta skolorna 
däremot ”ovärderliga kulturhärdar i ödemarken”. 
Efter att Bergquist förslag hade gått på remiss-
runda presenterades 1913 en proposition. Den 
låg i linje med principen om att lapp skall vara 
lapp. Dess programförklaring löd ”Vi önska att 
den ras, vilken ensam är i stånd att utnyttja våra 
öde fjällvidder, skall bibehållas vid det levnads-
sätt, som den ärvt från sina fäder och för vilket 

den till sin natur är anpassad, men vi önska til-
lika, att den ej därigenom skall avstängas från 
den grundläggande undervisningen, som man 
vill låta varje medborgare i vårt land åtnjuta.” 

 Riksdagen godkände propositionen samma år.  
De tidigare skolformerna skulle ersättas med en 
nomadskola där läraren följde eleverna under tre 
år. Undervisningen skulle bedrivas 28 veckor per 
år, fyra timmar om dagen i tält- eller torvkåtor.
Dessa skolor kallades för katekesskolor, senare 
vandrande nomadskolor och slutligen vistesko-
lor. Skolgången skulle avslutas med vinterkur-
ser i fasta lappskolor under tre månader per år, 
tre år i rad. Kurserna ansågs vara så korta att de 
inte skulle bidra till att dra barnen från nomad-
livet. De fasta skolorna kallades lappfolkskolor, 
senare fasta nomadskolor och slutligen bysko-
lor. Bofasta samers barn skulle gå i vanlig folk-
skola. Skogssamer som nomadiserade i hög grad 
skulle skicka barnen till nomadskolan medan de 
som var mestadels bofasta skulle skicka dem till 
folkskolan. I denna fråga togs ingen hänsyn till 
härkomst eller näring utan endast livsformen. 
Propositionen kritiserades hårt på samernas 
landsmöte 1918 men utan resultat. Många samer 
vägrade att sända sina barn till de undermåliga 
skolorna. I Västerbotten var motståndet störst, 
men längst uppe i norr fungerade systemet som 
det var tänkt. Under 1920-talet överfördes mer 
och mer undervisning till fasta vinterskolor. 
Under 1930-talet genomfördes ett reformarbete 
som utraderade stödet för nomadskolan. Riks-
dagen anslog 1940 pengar till ordentliga skol-
byggen och arbetet med att förbättra nomadsko-
lan fortsatte genom nomadskoleinspektör Israel 
Ruongs arbete.      

 
Lappväsendet 
Den statliga myndighet som inrättades för att 
övervaka och reglera renskötseln fick nam-
net Lappväsendet. Lagarnas tillämpning skulle 
kontrolleras av en tillsyningsman som fick ti-
teln lappfogde. Han hade till sin hjälp särskilda 
lapptillsyningsmän. De rekryterades bland den 
svenska befolkningen och var vanligen bönder 
eller före detta fjärdingsmän. De hade till upp-
gift att följa lapparna och övervaka renskötseln. 
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räknas som lapp och därmed omfattas av lappri-
vilegierna, istället stadgades vem som hade ren-
skötselrätt och vem som inte hade det. De samer 
vars familjer inte hade ägnat sig åt renskötsel 
som stadigvarande yrke på två generationer ute-
stängdes från renskötseln och förlorade rätten 
till privilegierna för alltid. De förlorade även sin 
samiska identitet då det uttryckligen stadgades 
i lagen att: ”Med lapp avses i denna lag en var, 
som enligt vad nu sagts äger rätten till rensköt-
sel.” Den enda möjligheten att komma in i ren-
skötseln igen var genom giftermål med någon 
som hade rätten, men detta gällde bara om en 
kvinna gifte sig med en renskötande man. Om 
en kvinna med renskötselrätt gifte sig med en 
man utan rätt förlorade hon sin rätt.       

Den kostsamma mellankategorin
Det uppdrag som gavs till lappkommittén 1919 
visar på att den etablerade bilden av samerna 
som grupp höll på att krackelera. Det gick inte 
längre att vifta undan det faktum att samerna 
utgjorde en heterogen grupp som inte kunde in-
ordnas i två fack som nomadiserande lappar el-
ler bofasta svenskar. Samtidigt var inställningen 
att verkligheten skapar problem som måste lösas. 
Det centrala problemet ansågs vara att de lappar 
som tvingats överge renskötseln belastade den 
allmänna fattigvården i högre grad än de renskö-
tande. Lapparna ansågs ha svårt att hitta sin för-
sörjning inom andra yrken då deras uppfostran 
och anlag var anpassade till renskötsel men inte 
till andra arbeten. De var själva delvis medskyl-
diga till sin situation då de inte försökte utnyttja 
sin arbetsförmåga men det erkändes även att 
det saknades förutsättningar. Enligt den statistik 
som fans tillgänglig var 8,3 % av de renskötande 
lapparna understödstagare men hela 25,3 % av 
de icke renskötande. I en jämförelse mellan den 
övriga befolkningen och samerna som grupp, var 
andelen som fick understöd större i den samiska 
gruppen. Dessutom kostade understödet mer 
per person för samerna än för övriga. Att de icke 
renskötande samerna konsekvent utelämnats i 
lagstiftningen ansågs ha medfört att de i stället 
för att assimileras hade blivit en ”mellankatego-
ri” eller en ”övergångsklass”. Det sågs som en av 

Inom varje lappby valdes en ordningsman som 
sedan godkändes och utnämndes av KB. De var 
ställda under fogdarna och tillsyningsmännen 
och staten hade därmed en direkt kanal in i lapp-
byn. Fogdarna handlade frågor rörande jakt- och 
fiskerätt och tvister mellan lappar och nybyg-
gare. Även tvister mellan enskilda lappar gjordes 
upp inför fogden. Frågor rörande lappbyarna 
behandlades på s.k. lappfogdesammanträden. 
En annan uppgift var att rapportera vilka barn 
som skulle gå i nomadskolan. Lappväsendet fick 
mycket hård kritik från samerna och det var en 
av kärnfrågorna under 1918 års landsmöte. 

1919 års lappkommitté
Under den nya liberala regeringen tillsattes 1919 
en ny lappkommitté. Regeringen hörsammade 
kraven på samisk representation. Två samer in-
gick i gruppen från start men efter ett förslag 
från Carl Lindhagen, ett mycket aktivt statsråd 
som värnade om samefrågor, utökades antalet 
till fem. Kommitténs direktiv var bl.a. att pröva:

1) Åtgärder för att förbättra och trygga till-
varon för de   nomadiserande lapparna och 
främja renskötselns  utveckling.
2) Om det var lämpligt att kombinera jord-
bruk och renskötsel.
3. lapparnas rätt att bosätta sig.
4. rätten att inneha renar.
5. möjligheten för de lappar som även bedrev 
jordbruk   eller andra yrken att få en bättre 
utkomst.
Lappkommittén arbetade fram förslag till 

förbättringar i fattigvården för lappar. Försla-
get ledde till ett beslut i riksdagen 1927. De lade 
även fram förslag till en ny lag för fjällrenskötsel 
och en för skogsrenskötsel. Förslaget omarbeta-
des till en proposition av socialdepartementet 
men underkändes av lagrådet av lagtekniska 
skäl. Med det beslutet lades kommittén ned och 
samernas representation försvann.       

1928 års renbeteslag 
Med införandet av denna lag blev den politik 
som redan gjorde klar åtskillnad mellan renskö-
tande och icke renskötande lappar stadgad i lag 
. Lagen undvek att stadga kring vem som skulle 
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lappolitikens största uppgifter att utplåna denna 
övergångsklass och att förkasta alla åtgärder som 
höll individer kvar i den. Det påpekades även att 
denna grupp borde ha uppmärksammats redan 
i de första renbeteslagarna eftersom det alltid 
fanns lappar som p.g.a. sjukdom, ålderdom eller 
andra anledningar upphörde med renskötseln. 

Samerna följer inte mallen
Den nya medvetenheten kring den samiska grup-
pens heterogenitet innebar ett problem för lag-
stiftarna. Mellankategorin av samer kunde inte 
placeras i de fack, nomadiserande renskötande 
lapp eller svensk, som lagstiftningen haft som 
utgångspunkt. Statistik som 1919 års kommitté 
tog fram visade tydligt att den samiska gruppen 
inte följde mallen. Antalet samer beräknades till 
8129 och av dessa bedrev 2775 (34,2 %) ren-
skötsel medan 5354 (65,8 %) sysslade med an-
nat. Bland fjällappar var andelen renskötare 40 
% och 16,2 % av dessa kombinerade renskötsel 
med något annat yrke. Bland skogssamerna var 
andelen renskötare endast 20 % och hela 75,6 
% av dessa kombinerade renskötsel med annat 
yrke. Det andra yrket var vanligen jordbruk. 43,8 
% av alla samer ansågs tillhöra den ”jordbruks-
idkande” befolkningen. Med andra ord var en-
dast 1/3 av samerna renskötare och endast 1/4 
ägnade sig uteslutande åt renskötsel som yrke. 
För att lagstiftningen skulle kunna anpassas till 
de verkliga förhållandena skulle det krävas att 
renskötsel och nomadisering inte längre ensamt 
ansågs som skäl för särbehandling. Antingen 
måste kriterierna för att omfattas av särreglerna 
ändras eller så måste samernas privilegier upp-
höra och samma regler gälla för alla. En särlag-
stiftning fungerar inte om gränserna mellan de 
som omfattas av den och de som står utanför är 
otydlig. 

Politiken drar här åt två olika håll. Dels var det 
frågan om rennäringen som fortfarande ansågs 
utgöra ett problem. Renbeteslagstiftningens roll 
ansågs vara att minimera de oundvikliga skador-
na genom att reglera näringen och precisera vad 
som krävdes för att en renskötare skulle få ta del 
av privilegierna. Den andra frågan rörde bosätt-
ningen. Det ansågs önskvärt att antalet lappar i 

rennäringen minskade och därmed renantalet. 
Samtidigt hamnade de samer som gav upp ren-
skötseln med stor sannolikhet i mellankategorin 
som var den som belastade fattigvården mest. 

Renantalet blir centralt
Revideringen av renbeteslagen hade skjutits 
upp i flera omgångar och det ansågs att man 
var tvungen att invänta den renbeteskonvention 
mellan Sverige och Norge som blev färdig 1919 
och ersatte 1883 års förordning. I Norge ansåg 
man att svenska renar störde den bofasta befolk-
ningen och man ville att det svenska renbetet i 
Norge skulle minskas i största möjliga mån. Sve-
rige ansåg inte att betet helt kunde upphöra men 
att det var möjligt att reglera bort problemen. 
Genom att reglera hur många renar som fick 
flyttas, införa förbud mot att flytta skötesrenar 
och precisera vilka tider och områden som var 
tillåtna skulle betestrycket minska. Dessutom 
avsåg Sverige att flytta ett antal lappar med renar 
söderut där trängseln var mindre. Rennärings-
politiken i Sverige anpassade sig till den interna-
tionella situationen på så vis att renantalet blev 
en central punkt i problembeskrivningen. 

Förändrad syn på mellankategorin
Begränsningarna i renantal visade sig inte ge de 
effekter man eftersträvade. När lappar, genom 
statens aktiva agerande, tvingas lämna rensköt-
seln ledde det till att samerna utanför rensköt-
seln inkluderades i den politiska diskussionen. 
Tankarna kring samisk bofasthet förblev dock 
i grunden den samma när det gäller rättigheter 
så till vida att en god renskötsel ansågs kräva 
ett nomadiserande liv. Tanken om att samer 
inte lämpar sig för andra näringar än rensköt-
seln måste nu överges då det blir uppenbart att 
samer utanför renskötseln måste hitta en annan 
försörjning. Precis som tidigare anses det fin-
nas två sätt att förhindra samer från att belasta 
fattigvården. Det första är att hålla dem kvar i 
renskötseln, men det alternativet är inte längre 
möjligt. Det andra är att så snabbt som möjligt 
assimilera dem. För att göra övergången från 
lapp till svensk smidig borde staten vidta stöd-
jande åtgärder som underlättar etableringen av 
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samma sätt som svenskarna då de inte ansågs 
vara ordentligt bofasta. De var inte heller folk-
bokförda på samma sätt. Det innebar att deras 
förhållande till kommuner och socknar och där-
med fattigvården var annorlunda än för svenskar. 
Av tradition hade statligt understöd, fattigvårds-
stöd, utbetalats till de renskötande lapparna. Det 
ansågs emellertid att stödet allt mer utnyttjades 
av icke renskötande lappar vilket hade ökat kost-
naderna avsevärt. Eftersom majoriteten av sam-
erna inte längre var nomader och nomaderna i 
stort sätt skulle klara sig utan stödet, ansågs det 
inte finnas anledning att ha kvar någon speciell 
lagstiftning kring lapparnas fattigvård. Lapparna 
borde dessutom likställas med övriga medbor-
gare ur skattesynpunkt då majoriteten blivit bo-
fasta. Ett problem var att om lapparna likställdes 
med svenskarna skulle kommunernas kostnader 
för fattigvården bli för stora i inledningsskedet. 
Dessutom vore det inte rätt att nybyggarna skul-
le behöva försörja fattiga lappar. Det anses där-
för att ett statligt bidrag för lapparnas fattigvård 
måste fortsätta att utgå. Bidraget knyts till den 
”nya” gruppen icke renskötande lappar eftersom 
det kan legitimeras genom deras närhet till det 
som är föremål för särlagstiftningen - rensköt-
seln. I en kungörelse från 1927 stadgas att statligt 
bidrag skall ges till fattigvårdssamhälle som ger 
vård till:

” 1) lapp, vilken såsom huvudsakligt yrke sta-
digvarande bedriver renskötsel,
2) lapp, vilken såsom huvudsakligt yrke senast 
utövat renskötsel och på grund av andra om-
ständigheter än allenast fattigdom upphört 
därmed.
3) medlem av familj, tillhörande lapp, som av-
ses under 1)-3); samt...[till den som] till sina 
levnadsförhållanden är närmast hänförlig till 
den renskötande lappbefolkningen...” .

Rätt att utnyttja renbetesrätten
Det anses fortfarande att endast de samer som 
kommer direkt ur den nomadiserande rensköt-
seln eller levt sitt liv i den ska omfattas av stödåt-
gärder. De som lämnar renskötseln anses inte bli 
svenskar som var fallet tidigare utan i stället icke 
renskötare som är berättigade till stöd för att as-
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jordbruk och bosättningar t.ex. genom upplå-
telser av mark. Problemet blev då hur en sådan 
stödpolitik skulle legitimeras. Tidigare har de 
samer som inte varit renskötande ansetts vara 
svenskar och har därför inte haft tillgång till någ-
ra privilegier. Om dessa nybyggarsamer plötsligt 
gavs stadsunderstöd skulle det upplevas som 
mycket orättvist mot de övriga nybyggare som 
levde under samma förhållanden. Genom att in-
föra en ny gruppetikett, icke renskötande lappar, 
kunde en särbehandling riktas mot den grupp 
vars situation staten anåsg sig ha förorsakat. I 
en statlig utredning från 1936 skrivs: ”Behovet 
av åtgärder från det allmännas sida för beredan-
det av bosättning åt lappar är erkänt. Och det 
torde icke heller kunna förnekas, att lapparna 
gent emot statsmakterna uppställa en berättigad 
fodran på att bliva på ett effektivt sätt tillgodo-
sedda i detta avseende. Det kan icke sägas vara 
på grund av förhållanden, vartill lapparna själva 
äro vållande, som de råkat in i den belägenhet att 
icke längre finna utrymme och bärgning inom 
sin gamla nationalnäring. Snarare kan detta sä-
gas bero på åtgöranden och medgivanden från 
statsmaktens sida, vilka ansetts betingade av vik-
tigare och större intressen än dem som härvid-
lag fått ge vika. Det är för utredningen angeläget 
att framhålla, att vad från det allmännas sida i 
förevarande fråga åtgöres icke får betraktas som 
en nådegåva utan som ett vederlag för avstådda 
rättigheter av betydande omfattning.”   

Det finns nu tre grupper av samer som er-
känns i politiken:

1) Renskötande lappar – De anses vara de ”riktiga” 

lapparna och centrum för politiken. 

2)  Icke renskötande lappar – Innefattar de som 

har renskötselrätt men av ”yttre tvingande skäl” 

inte kan utöva den. De är ”den överskjutande delen 

av lappbefolkningen”. 

3) Personer av ”lappskt” ursprung som står utanför 

renskötseln – Den som genom eget eller sina för-

äldrars val hade lämnat renskötseln till förmån för 

ett bofast liv räknades som svensk och skulle inte 

vara föremål för någon särbehandling.

 

Vem är lapp?  
Samerna beskattades under denna tid inte på 
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simileras. När två grupper nu innesluts i begrep-
pet lapp är kopplingen mellan rätten till privile-
gier och en nomadiserande livsföring inte längre 
lika självklar. Att begreppet vidgas och omfattar 
fler personer skapar svårigheter i det politiska 
arbetet för att minska renantalet. Det blir därför 
viktigt att i lagen klargöra att renskötseln är ett 
monopol reserverat för lappar och även att återi-
gen klargöra vem som skall räknas som lapp. Det 
måste även framgå att rätten inte gäller för samer 
i allmänhet. Lappkommittén från 1923 skriver i 
sin utredning att detta är viktigt när dessutom 
”...vissa andra förmåner, som omförmälas i lag-
förslagen, äro bundna vid egenskapen av att vara 
lapp, har kommittén icke kunnat undgå att taga 
ställning till frågan, under vilka förutsättningar en 
person skall anses tillhöra nämnda allmoge...”.

 I lagförslaget till 1928 års lag sägs att eftersom 
det är viktigt ”...att förhindra att det s.k. lapprivi-
legiet komme andra tillgodo än dem som skäli-
gen kunde göra anspråk därpå har tanken upp-
stått att bland annat genom fastställande i lagen 
av begreppet lapp begränsa kretsen av dem, som 
borde få åtnjuta de särskilda lapprättigheterna... 
Den begränsningen av rättigheten att driva ren-
skötsel, som alltså icke lärer kunna undvikas, 
torde dock icke böra ske genom ett generellt 
bestämmande i lagen av begreppet lapp. Med 
uttrycket lapp i lagens mening böra avses varje 
person av lapsk härkomst. Däremot torde det 
vara lämpligt att i lagen angiva de förutsättning-
ar under vilken personer av lappsk härkomst må 
komma i åtnjutande av rätten att driva rensköt-
sel och därmed förenade förmåner.” 

 Lagen utformas efter lagförslaget på följande 
vis:

Del av 1928 års renbeteslag 1 §: 
”Med lapp avses i denna lag en var, som en-
ligt vad nu är sagt äger rätt till renskötsel...Rätt 
till renskötsel...tillkommer den som är av lapsk 
härkomst, såframt hans fader eller moder eller 
någon av dessas föräldrar såsom stadigvarande 
yrke drivit renskötsel eller biträtt däri eller ock 
Konungens befallningshavande medgiver ho-
nom rätt därtill...Rätt till renskötsel tillkom-
mer ock kvinna, som är eller varit gift med man 

med dylik rätt. Ingår kvinna, som har rätt till 
renskötsel, äktenskap med man, som saknar dy-
lik rätt, går hon rätten förlustig...”  
 Även om det sägs att alla av lapskt ursprung 

skall ingå i begreppet lapp drar lagen ändå upp 
en skarp gräns för vad som räknas som härkomst. 
De samer vars förfäder övergivit renskötseln an-
sågs nu inte vara lappar utan svenskar och de 
utestängdes därmed från privilegierna och anses 
inte heller falla under epitetet lapp. Ett av syftena 
med den nya lagen var att reglera de missförhål-
landen som rådde inom rennäringen. En åtgärd 
ansågs vara att begränsa antalet renskötande 
samer. Eftersom begreppet lapp nu vidgats var 
antalet renskötare tvunget att regleras på annat 
sätt. Detta får sin lösning genom att rätten att 
utnyttja rätten till renbete villkoras genom att 
medlemskap i sameby blir ett krav.  

Del av 1928 års renbeteslag 1 §:
”Rätt till renskötsel innefattar befogenhet för 
lapp att, enligt vad nedan sägs, å de trakter, där 
han äger uppehålla sig med sina renar, begagna 
sig av land och vatten till underhåll för sig och 
renarna. Lapp, som ej tillhör lappby, må dock 
icke utöva nämnda befogenheter...” .

Del av 1928 års renbeteslag 8 §:
” Till lappby höra:
lapp, som inom lappbyn driver renskötsel eller 
biträder i sådan näring;
lapp, som inom lappbyn drivit eller på stadig-
varande sätt biträtt i renskötsel men upphört 
därmed och icke stadigvarande ägnat sig åt an-
nat yrke...
lapp, som innehar tillstånd...att inflytta till 
lappbyn; samt...
hustru och hemavarande barn till lapp, som 
avses i a)-c), ävensom änka och omyndigt barn 
till avliden sådan lapp, ändå att de icke själva 
driva eller biträda i renskötsel.”.  
    Genom att den redan existerande regeln om 

lappbymedlemskap görs till ett krav blir sam-
erna på nytt delade i två grupper (eller tre med-
räknat de svenskförklarade samerna). Statens 
syn på vad som är samiskt/lappskt, fortfarande 
den renskötande nomaden, har styrt gränsdrag-
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samefrågorna lades över på lantbruksnämnderna 
och sedan på länsstyrelserna. Lappbyarna bytte 
namn till samebyar och från 1961 var dessa juri-
diska personer i form av ekonomiska föreningar. 
I egenskap därav kunde nu samerna själva driva 
frågor mot myndigheter och andra. Kvinnorna 
likställdes i lagen med männen.  Lappfonden 
bytte namn till samefonden, och samerna fick 
representation i dess styrelse. De fick dock inte 
majoritet då staten fortfarande ansåg sig ha skäl 
att behålla kontrollen över rennäringsfrågorna. 
Däremot fick samerna självbestämmande över 
frågor som rörde kultur och organisation där de 
samiska representanterna i samefondsstyrelsen 
bildade en särskild ”kulturdelegation”.     

 
Det politiska klimatet 
under 1950-1970-talen
Efter andra världskriget skedde en tydlig för-
ändring i attityd i samepolitiken. I statliga ut-
redningar slogs fast att det var Sveriges plikt att 
genom lagstiftning och andra åtgärder värna om 
sin egen minoritetsgrupp samerna. Man tar av-
stånd från den tidigare politiska historien med 
paternalism, rasbiologi och kulturhierarkism 
och försöker i många fall skriva om historien 
och hitta andra motiveringar till varför det blev 
som det blev. Men även stark kritik framförs 
mot den tidigare politiken. När samerna nu an-
ses utgöra en etnisk grupp, en minoritetsgrupp 
och en urbefolkning blir det nödvändigt för 
politiken att förhålla sig till FN:s deklarationer 
kring etniska grupper. Det tillsattes en utredning 
som skulle undersöka det ”folkrättsliga skyd-
det av grundläggande fri- och rättigheter och av 
minoritetsgrupper”. Utredningen hävdade att 
det var problematiskt att undersöka en grupps 
rättigheter då det internationella arbetet främst 
fokuserade på individens rättigheter. Innan be-
greppen var utredda var det därför betydelselöst 
om samerna erkändes som minoritetsgrupp el-
ler inte. Sverige ansågs med samma motivering 
inte heller bryta mot några av de konventioner 
man ingått och inga utökade rättigheter för 
samerna var därför påtvingade. Den största kon-
sekvensen av det nya synsättet var att samernas 
egna ställningstaganden nu ansågs vara viktiga. 
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ningarna. Lappbymedlemmarna som är nära det 
som anses vara det lappska d.v.s. renskötseln, får 
ta del av privilegierna medan de som är långt 
från renskötseln, de icke renskötande samerna, 
ställs utanför. 

Den nya mellankategorin
Lagen skapar genom sin formulering utrymme 
för en ny mellankategori. De lappar som är 
medlemmar i en lappby men som inte bedriver 
renskötsel och inte har övergått till något annat 
yrke. Denna grupp har rätt att utnyttja jakt-, 
fiske- och skogsfångstprivilegierna. De är varken 
renskötare eller icke renskötare. Men så fort de 
bedriver ett annat yrke blir de icke renskötare 
och förlorar sina rättigheter. Vad som skall tol-
kas som den samiska identiteten framkommer i 
de utredningar kring lagens tillämpningar som 
senare genomförs. En situation som uppstod 
var att fiske till försäljning ovan odlingsgränsen 
ökade bland lapparna. Det ansågs i vissa fall att 
det rörde sig om rovfiske och att sjöarna utfis-
kades. Detta medförde ett lägre värde på fiske-
upplåtelserna som gjordes till allmänheten och 
det ansågs även att renskötseln blev lidande. 
Lappar som lät fisket ta överhanden lät renarna 
ströva fritt och förvildas och stannade år efter 
år på samma plats. I en utredning kring fisket 
slås fast att fiske skulle vara ett privilegium för 
renskötarna och en stödverksamhet till rensköt-
seln. Om någon fiskade för sitt uppehälle var det 
troligt att han inte kunde anses som renskötare 
längre. Det föreslogs ett förbud för samer som 
åtnjöt renskötselprivilegier att ha fiske som yrke. 
För de lappar som tvingades sluta med rensköt-
seln ansågs fisket kunna utgöra ett hinder mot 
att skaffa sig en utbildning i en säkrare bransch. 
Det skulle inte ses som något samiskt yrke som 
kunde grundlägga rätt till lapprivilegierna. De 
lappar som inte till största delen kunde livnära 
sig på renskötseln fick välja mellan att återgå till 
nomadlivet, vilket var svårt, eller att bli icke ren-
ägare. Den samiska identiteten är därmed fortfa-
rande bestämd till att vara renskötande nomad. 

1971 års rennäringslag
När lagen infördes avskaffades lappväsendet och 
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Samerna fick nu på ett helt annat sätt en plats 
på den politiska arenan och då främst genom 
Svenska Samers Riksförbund (SSR) som bilda-
des 1950. I en utredning, Sameutredningen SOU 
1975:99 -100,  som tillsattes 1970 framkom både 
den tidigare politikens bakgrund och behovet 
av en ny lagstiftning. De gränser mellan samer 
och icke samer och mellan de som omfattades av 
särlagstiftningen och de som stod utanför ifrå-
gasattes. De utflyttade samernas missnöje över 
sina förlorade rättigheter uppmärksammades. 
Den nya politiken som inte längre kunde stödja 
sig på de gamla motiveringarna måste nu hitta 
andra legitimitetsgrunder för särlagstiftningen. I 
diskussionen används nu den samiska kulturen 
för första gången som det väsentliga och rennä-
ringen är inte längre den självklara grunden för 
särbehandling. Det anses viktigt att bevara den 
samiska kulturen då den är en berikande till-
gång för Sverige. Att stödja och möjliggöra för 
alla samer att fritt utveckla sin kultur anses vara 
i samhällets intresse.

Rennäring - ett yrke som andra                
Rennäringen anses vara en näring i kris. För en 
fortsatt överlevnad måste den rationaliseras och 
bli mer lönsam för att kunna konkurrera med 
andra näringar. Renskötarna behövde en mo-
dernare mer ekonomisk syn på renskötseln. Ren-
skötsel skulle nu bli ett modernt yrke och den 
gamla bilden av en god renskötare förändras. En 
rationell skötsel anses nu kräva fast bostadsort. 
Nomadens roll är överspelad. Det anses till och 
med att gamla traditioner försvårar rationalise-
ringen. Näringen har inte hängt med i det övriga 
samhällets utveckling och allt för många utövare 
håller sig kvar i näringen trots dålig lönsamhet. 
Dessutom måste rennäringen bli mer flexibel för 
att kunna hantera de ändrade förutsättningar 
som blir följden av ökad trafik, ökat skogsbruk, 
ökade vattenregleringar och växande fritids-, 
jakt- och fisketurism. Renskötseln skulle optime-
ras för att få så hög utnyttjandegrad av betesre-
sursen som möjligt. Renantalet skulle bestämas 
efter framräknade biologiska och ekonomiska 
optimum och sedan korrigeras mot ett ”irrita-
tionsoptimum”, d.v.s. det antal som var möjligt 

med hänsyn till andra. När dessa beräkningar 
var genomförda drogs slutsatserna dels att det 
fanns goda möjligheter till rationalisering och 
dels att ingreppen i renbeteslanden hittills inte 
hade skadat renskötseln. Det anses nödvändigt 
att antalet sysselsatta inom rennäringen mins-
kar och därmed skulle även näringens betydelse 
som försörjnings- och sysselsättningsunderlag 
oundvikligen göra det samma. En annan viktig 
åtgärd var att skapa mer rationella driftsenhe-
ter vilket oftast innebar större enheter. Förslaget 
var att lappbyn, som nu föreslogs heta renbyn, 
skulle ges befogenheter att indela byns renar i 
effektiva enheter oberoende av ägare. Renbyn 
skulle utgöra en juridsisk person i form av en 
ekonomisk förening och medlemskap skulle 
vara obligatoriskt för att tillåtas bedriva rensköt-
sel. Denna ordning infördes 1961. Renbyn skulle 
tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. 
För att föreningarnas beslut skulle vara lagligt 
bindande för medlemmarna måste renbetesrät-
ten vara samfälld. Det ansågs att enligt gällande 
lag (1928) hade lappbyn inga befogenheter att 
organisera renskötsel på byns betesmarker. En 
omtolkning av renbetesrätten görs därför i SOU 
1968:81 så till vida att:

”Den samerna förbehållna renbetesrätten är 
att anse som samfälld för särskilda grupper av 
samer - f.n. de renskötande samerna inom de 
olika lappbyarna- och att således den enskilde 
företagaren inte äger rätt till någon viss del av 
renskötselområdet...” renbetesmarkerna skulle 
därmed nyttjas: ”...kollektivt för att därigenom 
befrämja att effektivt samarbete och ett opti-
malt utnyttjande av byns betesmarker...” 
Genom införandet av 1971 års lag blir detta 

förhållande inskrivet i renbeteslagen.               

1971 års rennäringslag 9§ :
”Sameby har till ändamål att enligt denna lag 
för medlemmarnas gemensamma bästa ombe-
sörja renskötseln inom byns betesområde.
Det åligger sameby särskilt att svara för att ren-
skötseln drives på ekonomiskt bästa sätt och att 
utföra, underhålla och driva anläggningar som 
behövs för renskötseln.
Sameby får ej driva annan ekonomisk verk-
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1. hela året (året-runt-markerna)
i Norrbottens och Västerbottens läns lappmar-
ker dels ovanför odlingsgränsen, dels nedanför 
denna gräns på mark där skogsrenskötsel av ål-
der bedrivs under våren, sommaren eller hösten 
och marken antingen tillhör… staten (krono-
mark) eller utgör renbetesland,...”.
Kritiken mot särlagstiftningen ökade när ren-

skötarna mer och mer närmade sig en ”normal” 
livsstil. Det anses av flera motionärer vara orim-
ligt att en liten grupp samer skall premieras på 
bekostnad av andras intressen på t.ex. statens 
marker. Eftersom särlagstiftningen bygger på 
renskötseln och renskötseln berör färre och färre 
individer borde privilegierna inskränkas eller i 
alla fall borde samernas rätt till markutnyttjande 
minskas. Utredarna anser att rennäringen är att 
betrakta som vilken annan näring som helst och 
att regleringen av den skulle kunna inordnas 
under den övriga näringspolitiken. Näringen i 
sig kan legitimera stödåtgärder men inte i den 
omfattning och till de enorma kostnader som 
hittills varit aktuellt. I förhållande till näring-
ens produktionsvärde och andra näringsstöd 
ansåg de att rennäringsstödet var mycket högt. 
I SOU 1968:16 sägs det att rennäringen ”...utgör 
en viktig, måhända nödvändig, förutsättning för 
fortlevnaden av en speciell samisk kultur i vårt 
land...” av denna anledning anser utredarna att 
en betydande del av kostnaderna för rennärings-
stödet kan motiveras som en insats för bevaran-
det av samekulturen som vidare anses vare en 
del av det svenska kulturarvet. Därmed har en 
uppfattning om att det är den samiska kulturen 
som motiverar rennäringsstödet, inte näringen i 
sig. Det finns här en motsättning i politiken ef-
tersom samerna betraktas som en grupp med en 
kultur som skall bevaras, men endast en del av 
denna grupp får del av de särskilda rättigheter-
na. Att denna motsättning inte föranleder någon 
principändring i lagstiftningen får sin förklaring 
i vad som från politiskt håll inryms i begreppet 
samisk kultur. 

Bärare av samisk kultur
Diskussionen kring vad som är samisk kultur 
och vilka som är bärare av denna kultur blir cen-

samhet än renskötsel.” 
Lagstiftningen skulle utgöra ett instrument 

för näringsidkarna för att rationalisera näring-
en. Det faktum att rennäringen privilegieras av 
staten gör att staten kan ställa vissa villkor. Stöd 
lämnas endast till investeringar som anses vara 
önskvärda ur allmän synpunkt och samhälls-
ekonomiskt motiverade. Samtidigt ansågs det att 
statens krav på ekonomi inte fick vara för höga 
då ”...den renskötande befolkningen i viss utsträck-
ning utgör en ekonomisk och socialt eftersläpande 
grupp i samhället.” Det anses även att även om 
renskötarna eftersträvar och även har rätt till 
samma levnadsstandard och arbetsförhållanden 
som andra näringsutövare kommer detta alltid 
att vara svårt att kombinera med renskötseln.   

Kultur som grund för särlagstiftning     
När renskötsel blir som vilket annat yrke som 
helst och renskötarnas livsstil liknar övriga med-
borgares är det svårt att motivera särbehandling 
med hänvisning till den renskötande nomaden. 
Föreställningen om god renskötsel som tidigare 
personifierades av den nomadiserande fjällren-
skötaren byttes ut mot den ekonomiskt fram-
gångsrike bofasta egenföretagaren. Det medför 
att bilden på vad som är samiskt förändras. 
Samer anses fortfarande vara renskötare men 
inte nödvändigtvis nomader. När den nya poli-
tiska bilden målas upp målar man även om den 
politiska historien. Det hävdas nu att samerna 
har en lång tradition som bofasta och att den 
nomadiserande formen av renskötsel är en ex-
trem form av renskötsel som är av sent datum. 
Samernas del i nybyggarväsendets lyfts fram. 
Som en konsekvens av detta synsätt ändras även 
synen på skogsrenskötseln. Det anses nu att den-
na form är likställd fjällrenskötseln i fråga om 
god renskötsel. Den ger till och med en bättre 
bild av den moderne renskötaren. Det anses att 
den skötselform som bäst utnyttjar betesresur-
serna skall premieras. Detta kommer även till 
uttryck i lagen:

            
1971 års rennäringslag, del av  3§: 
”Renskötsel får bedrivas inom följande områden 
(renskötselområdet)
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tral när särlagstiftningen skall renoveras. Ett av 
de starkaste kulturbanden inom en grupp anses 
vara språket och det anses att de som till största 
utsträckning har bibehållit det samiska språket 
(och även den samiska kulturen) är renskötar-
na.  En debatt kring sameskolans vidare existens 
förs och resulterar i att den anses fylla ett syfte 
som utbildningsväsende, särskilt för de med sa-
miska som modersmål som skulle få det svårt i 
den svenska skolan. Från samiskt håll framhålls 
sameskolans betydelse för samekulturens fort-
satta överlevnad. Sameskolan behålls även och 
det införs en valfrihet där samer själva får be-
stämma om deras barn skall gå i sameskola eller 
i allmän skola oavsett om de är renskötare eller 
inte. Denna politik ger uttryck för statens inställ-
ning att de samer som vill bör beredas tillfälle 
att assimileras samtidigt som det bör finnas möj-
ligheter för samer som hamnat långt från ren-
näringen att åter närma sig den. Hela systemet 
med en särlagstiftning som skall stödja samisk 
kultur är beroende av att det finns något som 
kan betecknas som ”normal” eller ”äkta” samisk 
kultur. Det är fortfarande renskötseln som anses 
som den samiska gruppens kärna. Det är ren-
skötarens vardag och det samiska språket som 
anses vara det avgörande för samisk kultur. De 
renskötande samerna är de främsta kulturbärar-
na och det är kring dem minoritetspolitiken och 
särlagstiftningen måste byggas. I SOU 1960:41 
kan läsas att ”Det är renskötargruppen, som i allt 
intill senaste tid bäst bevarat den lapska kultur-
traditionen, även bortsätt från renskötseln såsom 
sådan bör betraktas icke endast såsom ekonomiskt 
och näringsmässigt arv utan även såsom ett kul-
turarv. Helt naturligt är det renskötargruppen som 
bevarat det lapska språket renast, och inom den 
har också allmogeslöjden och folkmusiken levt ett 
friskt liv allt intill vår tid.” 
 De som är långt från renskötseln och kanske 
inte ens bor i renskötselområdet är inte myck-
et att räkna med när samisk kultur skall beva-
ras. Stödet till rennäringen är nu egentligen ett 
stöd till det samiska och inte till näringen i sig. 
De två grupperna renskötande och icke ren-
skötande samer är fortfarande distinkt åtskilda 
med de förstnämnda som kulturbärare och de 

sistnämnda som mer eller mindre långt från det 
samiska som förtjänar att särbehandlas. Genom 
den fortsatta politiken förstärks även skillnader-
na mellan grupperna. De icke renskötande sam-
erna ingår i den samiska gruppen men behand-
las inte nämnvärt annorlunda än andra svenskar 
i allmänhet. Ett utslag av detta är förslaget om 
att upphäva rätten för icke renskötande samer 
att äga renar. Det föreslås att samebyn skall få ta 
beslut om hur många skötesrenar och från vem 
de skall ta emot dem. I SOU 1968:16 uttalas föl-
jande princip: 

”...skötesrenägarens egenskap av renskötsel-
berättigad liksom hans hemvist kommer att 
sakna betydelse för hans möjlighet att få sina 
renar omhändertagna. Principiellt sett anser vi 
detta vara riktigt; det är inte ägandet av renar 
utan rätten att hålla renar (egna eller andras) 
på bete på annan tillhörig mark som utgör hu-
vudinehållet i renskötselrätten.”  

Genom detta blir det helt betydelselöst om 
man räknas till den samiska gruppen eller inte 
i avseende på de särskilda rättigheterna. De icke 
renskötande samerna exkluderas ytterligare 
från särlagstiftningen och jämställs med övriga 
medborgare. De renskötande samerna får nu en 
starkare ställning i politiken dels i rennäringsfrå-
gor men även i frågor som rör samisk kultur och 
organisationer. Det samiska självbestämmandet 
inskränks däremot när det gäller renskötseln. 
Den kritik som fördes mot statens överförmyn-
deri genom 1928 års lag anses av staten nu kun-
na avfärdas då systemet med samebyarna som 
ekonomiska föreningar införts. Samerna har nu 
möjlighet att föra talan mot t.ex. myndigheter. 
Samerna krävde att de skulle ges kontroll över 
samefondens medel då de ansåg att dessa till-
höra dem. Staten ansåg dock att den fortfarande 
skulle ha kontroll över rationaliseringsproces-
sen. Samerna fick representation i fondens sty-
relse men inte majoritet. Samisk majoritet god-
kändes dock i kultur och organisationsfrågor 
för vilka en särskild kulturdelegation utsågs av 
de samiska ledamöterna i fondstyrelsen. SSR 
krävde 1971 upplåtelserätten till den mark som 
samerna brukade. Kravet bemöttes av staten i 
SOU 1968:16 som endast omtalade frågan i rent 
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systemen under 1600-1700-talen styrde utveck-
lingen mot en mer extensiv form av renskötsel. 
Kolonisationen, avvittringen och renbeteslagar-
na utgjorde tillsammans ett oöverstigligt hinder 
för samernas utveckling av en kombinerad jord-
bruk/renskötsel kultur. Även strukturerna i det 
nuvarande samiska samhället har bildats under 
stark påverkan av lagstiftningen. De maktför-
hållande som råder mellan de olika grupperna 
speglar statens grad av välvilja gentemot respek-
tive intressegrupp. Att lagstiftningen delar den 
samiska befolkningsgruppen påtalas av många 
och det är svårt att argumentera emot. 

 Rennäringslagstiftningen skyddar samernas 
renbetesrätt men har samtidigt inneburit en 
schabloniserad bild av rättigheterna. En bidrag-
ande orsak är att de individuella rättigheter som 
enskilda samer hade uppgick i den kollektiva 
rättighet som tillskrevs de renskötande samer-
na som grupp. En annan orsak är att rättighe-
ter med sedvana som grund inte får några fasta 
konturer utan tydliga preciseringar. Vid införan-
det av den första lagen är det lagstiftarnas åsikt 
att det inte skulle föreligga några problem att 
avgöra på vilka marker som samernas sedvane-
rätt gällde. Den senaste tidens rättsfall har tydligt 
visat att det var ett felaktigt antagande. För de 
privata markägarna, som ser samernas renbete 
som en påtvingad inskränkning i äganderätten, 
upplevs renbeteslagen som mycket oprecis. Be-
greppen urminnes hävd och gammal sedvana är 
svåra att förhålla sig till. Det är uppenbarligen 
svårt att bevisa både att hävd föreligger och att 
den saknas. Tillgången till dokumentation är 
mycket begränsad och den som finns är ofta svår 
att värdera.  

 I Nordmalingsmålet 2005 hänvisar rätten i sin 
dom till förarbetet för de första renbeteslagarna 
och renbeteskonventionerna, och anser att det 
där klargörs att sedvanerätt till renbete förelig-
ger i området. Detta trots att inga detaljerade 
beskrivningar av förhållanden finns redovisade. 
Vidare sägs att det inte kan begäras av samerna 
att de skall presentera en bättre utredning av för-
hållandena än vad lappkommittéerna gjorde in-
för de tre första renbeteslagarna. Därför hamnar 
bevisbördan på markägarna som i stället måste 
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praktiska termer: 
”Endast en statlig förvaltning kan komma i frå-
ga för uppgiften; medan en samisk förvaltning i 
praktiken inte torde kunna utformas så att den 
innefattar erforderliga garantier för att övriga 
befolkningsgruppers intressen blir i skälig om-
fattning tillgodosedda...”.

Den komplicerade äganderättsfrågan lämnades 
därmed utan kommentar.

Diskussion kring 
rennäringslagstiftningen 
Rennäringslagstiftningen är en särlagstiftning 
som omfattar de som kategoriseras som tillhö-
rande den samiska befolkningsgruppen. Den 
tillkom inte som många tror för att skydda ren-
skötseln eller samerna utan för att skydda resten 
av samhället från renskötselns skadliga påverkan 
och minimera de skador den orsakade. Det var 
förhållandet mellan de vilda renskötarna och de 
civiliserade jordbrukarna som skulle regleras. 
Regleringarna skedde alltid med de sistnämn-
das bästa i tankarna och alltid ur storsamhäl-
lets perspektiv. Det är den grunden som lagen 
vilar på idag och det kan ifrågasättas om en lag 
som ursprungligen är tilltänkt för reglering av 
konflikter mellan olika näringar, är tillämpbar 
i syfte att bevara en kultur och tillvarata en et-
nisk minoritets intressen. De ständigt pågående 
slitningarna inom den samiska gruppen kan 
tolkas som ett bevis på att politiken inte riktigt 
fungerar. Den politiska utveckling som lett till 
den närmast totala fokuseringen på rennäringen 
som främsta bäraren av samisk kultur, är en följd 
av att samefrågan alltid anpassats efter yttre om-
ständigheter. Det är svårt att veta hur situationen 
hade sett ut om regelverk och system hade ska-
pats med samerna som utgångspunkt, och med 
bevarandet av deras kultur som huvudsakligt 
mål. Däremot är det ingen omöjlighet att skapa 
ett sådant system idag. Möjligheterna borde rent 
logiskt vara bättre idag än i slutet av 1800-talet 
då samhället förhoppningsvis har utvecklats och 
blivit mer humant, mer jämställt och mer demo-
kratiskt. 

 Rennäringens nuvarande form har på många 
sätt formas av statens direkta påverkan. Skatte-
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bevisa att sedvanan upphört. Det innebär att 
markägarna skall bevisa frånvaro av renar, med 
andra ord redogöra för ett tomrum i arkiven. 
Om domstolen inte hade ansett att sedvanan 
var bevisad sedan tidigare, hade samerna i stället 
tvingats bevisa närvaron av renar men frånvaron 
av klagomål, d.v.s. bevisa ett tomrum i arkiven. 
Om nu ett tomrum i arkiven kan påvisas av en-
dera parten återstår då för domstolen att värdera 
om detta tomrum består av icke existerande re-
nar eller icke existerande klagomål på existerande 
renar. Parternas sakframställan får p.g.a. lagens 
luddiga begrepp en karaktär av månghundra-
åriga indiciekedjor som kräver en hel del god 
vilja av läsaren. De rättsfall kring ägande- och 
nyttjanderätter som tagits upp av domstolarna 
har alla behandlat endast ett begränsat område 
vilket innebär att domarna inte per automatik 
kan överföras till andra trakter. Staten har bara 
gått halva vägen genom att lagstifta kring rät-
tigheterna, men inte säkerställa tillgången till 
de grundläggande resurserna som krävs för att 
rättigheterna skall kunna utnyttjas. Det är svårt 
att se hur konflikterna skall kunna lösas inom 
ramen för dagens system utan att varje enskilt 
privatskifte i renbeteslandet blir föremål för en 
rättsutredning likt den i Nordmalingsområdet. 
Alternativet vore att staten valde en annan väg 
och genomförde någon form av förrättningar 
som omfördelade och bekräftade rättigheter på 
ett sådant sätt som anses vara i samhällets in-
tresse. Det har gjorts förr under titeln avvittring. 
Ett sådant projekt skulle få väldiga proportioner 
och kostnaderna skulle garanterat vara kännba-
ra. Det är svårt att överskatta mängden av stat-
liga utredningar som skulle anses behövas eller 
tiden som ett sådant projekt skulle ta i anspråk. 
Att staten i stället föredrar den tysta betraktarens 
roll och låter intressenterna göra upp bäst de kan 
är kanske ett uttryck för att det i anses vara det 
mest samhällsekonomiska alternativet.   

Allmän diskussion 
Skogsnäringens påverkan på rennäringen är be-
tydligt större än omvänt. Skogsbruket påverkar 
renbetesresurserna direkt genom exv. avverk-
ning, markberedning och gödsling. Renskötseln 

försvåras genom byggandet av skogsbilvägar 
och anläggandet av täta ungskogar. Rensköt-
selns påverkan på skogsbruket är mer indirekt 
då den i huvudsak består av lagstadgade restrik-
tioner som främst återfinns i skogsvårdslagen. 
Detta förhållande innebär att skogsnäringens 
agerande är mycket viktigt för rennäringen. Dä-
remot är inte skogsnäringen speciellt påverkad 
av rennäringens agerande. Lagstiftningens roll 
är att balansera det maktförhållande som upp-
kommer. Renskötarna som grupp är därmed 
mycket beroende av den politiska opinionen, 
vilket visar sig tydligt i det skickliga lobbyarbete 
som dess representanter bedriver både i Sverige 
och utomlands. På senare tid har även de ökade 
kraven på miljöhänsyn inom skogsbruket ska-
pat nya möjligheter för renskötarna att utöva 
påtryckningar. Ett exempel är det s.k. Svegmålet 
där renskötarna förlorade betesrätten på privat 
och bolagsägd mark. Genom dialog med Forest 
Stewardship Council (FSC) som miljöcertifierat 
de skogsbolag som drev målet, fick renskötarna 
bolagen att senare ingå ett frivilligt avtal om vin-
terbete. 

 Det kan antas att stora delar av de framtida 
striderna mellan dessa två näringar kommer att 
utspela sig på den politiska arenan. Renskötarna 
har starka argument i egenskap av urbefolkning 
och minoritetsgrupp, men även genom sitt starka 
”varumärke”. Skogsnäringen styrka ligger i stora 
resurser och dess betydelse för Sveriges national- 
och lokalekonomi. Vilka som kommer att dra det 
längsta strået är svårt att förutspå, men att skogs-
näringen underskattar det stöd rennäringen åt-
njuter på den internationella arenan är ganska 
uppenbart. EU och FN är tunga organisationer 
som i många fall kan utöva starka påtryckningar 
på en enskild nation. Frågan är vilken näring 
som hävdar sig bäst i dessa forum när det gäller 
att föra fram sitt budskap? Skogsbrukets tyngd 
och ekonomiska betydelse i det svenska samhäl-
let kanske inte ligger i vågskålen om samtalet rör 
moraliska och etiska principer knutna till enskil-
da länders hantering av ursprungsfolk. Sverige 
har redan i utländska medier utpekats som den 
som gärna kastar sten i glashus och pekar finger 
åt andra länder som inte tar sitt ansvar.        
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av de dåvarande ägarna. I de fallen måste ättling-
arna till köparna anses vara ägare. Om däremot 
samerna anses ha rättigheter i egenskap av urbe-
folkning eller renskötare måste denna rätt vara 
oberoende av om någon enskild person sålt sin 
mark eller inte. Många nybyggen insynades på 
skattelanden. Flera av dem insynades av samer 
och ibland även av skattelandsinnehavaren själv. 
Det var dessutom vanligt att innehavaren god-
kände nybyggen mot att insynaren övertog en 
del av skattebördan för lappskattelandet. Ättling-
arna till dessa nybyggare borde då ha rättigheter 
inom de forna lappskattelanden. De nybyggare 
som senare fick tillstånd av kronan att slå sig ned 
på skattelanden, utan godkännande från skat-
telandsinnehavaren, handlade i god tro. De kan 
knappast klandras för att ha stulit mark då det 
var sanktionerat av statsmakten. Ättlingarna till 
dessa nybyggare borde även de ha vissa rättighe-
ter.  Kronan ökade sitt markinnehav dramatiskt 
i samband med avvittringen. Hemmansägare 
och samer fick se sina rättigheter nedskurna. 
Förrättningarna kan å ena sidan anses ha varit 
i allmänhetens intresse och staten borde därför 
även fortsättningsvis kvarstå som ägare. Å andra 
sidan är det oklart om förrättningarna alltid 
vilade på rättslig grund. I t.ex. Jämtland hade 
hemmansägarna undertecknade avtal, s.k. böx-
labrev, vilka gav dem rätt till enorma arealer av 
de s.k. avradslanden. Om förrättningarna idag 
skulle anses som olagliga borde äganderätten 
till avradslanden tillfalla ättlingarna till de ur-
sprungliga ägarna. Efter avvittringen togs flera 
nybyggen upp på dessa avradsland. Nybyggarna 
fick kronans tillstånd till detta och handlade där-
med i god tro. Ättlingarna till dessa nybyggare 
borde därmed ha vissa rättigheter. Rättigheter 
lagras ovanpå varandra genom historien och det 
är svårt att avgöra vilka anspråk som kan anses 
legitima idag. Liknande resonemang, liksom det 
ovan, kan föras om de omdebatterade jakt- och 
fiskefrågorna, d.v.s. vid vilken tidpunkt i histo-
rien utgör en viss intressegrupps rätt till jakt och 
fiske det idag legala förhållandet? 

  Skall rättigheterna följa näringar eller blod? 
Skall minoritet gå före majoritet? Skall det all-
männa gå före det enskilda? Skall de skrivna la-
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 Även om konflikter mellan skogs- och ren-
näring har förekommit under lång tid är före-
teelsen ganska ny, sedd ur ett historiska perspek-
tiv. Rennäringens konflikter med gruvnäringen 
är betydligt äldre och går tillbaka till 1634 och 
Nasafjäll. Konflikterna med jordbruket har en 
ännu längre historia och har pågått sedan ko-
lonisationen startades på 1300-talet. De äldsta 
konflikterna rörde jakten och fisket. Frågan är 
idag återigen en av de mest infekterade, kan-
ske främst p.g.a. den ”fria” småviltjakten i fjäl-
len. Men även älgjakten skapar konflikter inom 
vissa områden som i sina extremer slutat i fysiskt 
våld. 

 I Norrland finns en mängd intressegrupper 
som alla ser på den markrättsliga situationen ur 
olika perspektiv. När dessa grupper hamnar på 
kollisionskurs och en konflikt blossar upp, åbe-
ropar de ofta historiska förhållanden som belägg 
för att legitimera sina anspråk. I de flesta fall kan 
alla grupper peka på någon tidpunkt i historien 
där deras rättigheter var som starkast. Det ligger 
i varje grupps intresse att övertyga omvärlden 
om att förhållandena vid den tidpunkten var de 
mest ”riktiga”. I domstolarna letar man febrilt 
efter denna tidpunkt i historien, vid vilken allt 
var som det borde. Alla vill backa bandet, men 
frågan är hur långt?

 En av de tidiga landindelningarna av Norr-
lands inland var samernas sijddaområden. De 
omvandlades sedan i mötet med det svenska 
samhället till lappskatteland. Dessa områden re-
presenterade den första juridiska uppdelningen 
av markerna i norr. Rätten till lappskattelanden 
vilade på utövandet av ”lappmannanäringen” 
och erläggandet av skatt. Antar man att rätten till 
mark följer en viss näring, borde de renskötande 
samerna äga lappskattelanden idag. Om det inte 
är näringen som grundar rättigheterna utan tra-
ditionell privaträttslig äganderätt, är det däre-
mot ättlingarna till de ursprungliga lappskatte-
landsinnehavarna som skall tilldömas rätten till 
lappskattelanden. Dessa marker kan, ur ett folk-
rättsligt perspektiv, även anses tillhöra alla samer 
oavsett näringsfång. Detta skulle legitimeras av 
att samerna som etnisk grupp brukat markerna 
sedan urminnes tider. Vissa lappskatteland såldes 
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gar vi har idag gälla, eller skall andra principer 
tillämpas? Hur långt skall vi backa bandet? 

De motsättningar som markfrågan orsakar i 
Norrland är i första hand en svaghet för regionen 
i stort och i andra hand en olycklig omständighet 
för de enskilda individerna som berörs. Rätten 
till land är en av de grundläggande beståndsde-
larna i samhället, ett fungerande rättsystem är en 
annan. Oklarheter kring rätten till land skapar 
osäkerhet. Osäkerhet leder till att samhället inte 
kan utvecklas på bästa sätt. Vem väljer att satsa 
resurser i en region där förutsättningarna inte 
är förutsägbara? Norrlands inland är redan idag 
hårt drabbat av avfolkning och konflikterna bi-
drar till den negativa utvecklingen. Ur samhäl-
lets synvinkel borde det vara en självklarhet att i 
möjligaste mån stabilisera dessa förutsättningar. 
Många anser att staten har orsakat konflikten 
och sedan intagit en passiv betraktares roll. Sta-
ten hänvisar regelmässigt konflikten till dom-
stolarna. Rent teoretiskt är det logiskt eftersom 
rättsväsendet är inrättat för att reda ut konflikter 
mellan olika intressenter i samhället. I verklig-

heten fungerar inte strategin. Ett problem är att 
staten, som inrättat rättsväsendet, ofta själva är 
en av huvudparterna i målen. Ett annat problem 
är att det nuvarande systemet kräver att de tvis-
tande parterna har ekonomiska förutsättningar 
att pröva sina fall i civilrättslig domstol. Det är ett 
orimligt krav som undergräver rättssystemet och 
urholkar den enskildes rättssäkerhet. Kritik har 
även framförts mot att de skrivna domsluten säl-
lan rätar ut några större frågetecken, vilket borde 
vara en av domstolarnas främsta uppgifter. 

Det är uppenbart att det krävs omfattande 
forskningsinsatser för att klarlägga alla omstän-
digheter kring dagens situation. Men oavsett hur 
länge och noggrant frågan utreds kommer kon-
flikten till viss del att bestå. En lösning kan endast 
uppnås genom frivilliga överenskommelser och/
eller konkreta politiska beslut, och någon/några 
kommer ändå alltid att känna sig förfördelade. 
För politikerna är det obekväma ställningsta-
ganden som måste tas. Vilka skall ges företräde, 
eller med andra ord rankas högst? Genom histo-
rien har utvecklingen styrts av sådana ställnings-
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taganden och dagens situation är resultatet. Det 
är svårt att förstå hur problemen skulle minska 
genom ytterligare beslut av samma karaktär. I 
vårt moderna demokratiska samhälle finns det 
ingen acceptans för politik som uppenbart rang-
ordnar människor eller deras livsföring. Är det 
förklaringen till att inga verkliga beslut fattas i 
denna fråga? Om så är fallet kan man undra om 
det visar på en styrka eller en svaghet i vårt de-
mokratiska system.
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