
Jordbruksutskottets betänkande nr 37 år 1971 

Nr 37 

Jordbruksut~kottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposi
tion .. 1971: 51 med förslag till rennäringslag, m. m., jämte motioner. 

" 

Genom en den 26 februari 1971 dagtecknad proposition, nr 51, har 

Kungl. Maj :t, under åberopande av utdrag ur statsrådsprotokollet över 

jordbruksärcnden för den 11 december 1970 och den 26 februari 1971 

samt av lagrådets protokoll den 22 februari 1971 föreslagit riksdagen 

dels att antaga vid propositionen fogade förslag till 

1) renniiringslag och 

2) lag om iindring i kommunalskattelagen (1928: 370), 

dels att 

3) besluta att lappväsendct vid länsstyrelserna skall upphöra den 1 juli 

1971 och att vid samma tidpunkt rennäringsdelegationer inrättas vid 

vissa lantbruksnämnder i enlighet med vad i propositionen förordats, 

4) godkänna i propositionen förordade riktlinjerna för en omorga

nisation av rennäringen och dess administration, 

5) bemyndiga Kungl. Maj :t att vidtaga de övergångsåtgärder och åt

gärder i övrigt som behövs för att genomföra omorganisationen av ren

näringen, 

6) godkänna vad i propositionen föreslagits rörande statens medver

kan och ekonomiska stöd till rennäringens rationalisering, 

7) godkänna de i propositionen föreslagna riktlinjerna för forsknings

och försöksvcrksamheten på rennäringens område, 

8) godkänna de riktlinjer för organisationen av samefondcn som för
ordats i propositionen, 

9) godkänna det förslag i fråga om Arjeplogs skolbord somt lagts 
fram i propositionen, 

10) medge att för budgetåret 1971/72 statlig kreditgaranti får lämnas 
för lån till rennäringens rationalisering med 2 500 000 kr., 

11) till Rådgivningsverksamhet för renniiringens friimjande för bud

getåret 1971/72 under nionde huvuc.ltiteln anvisa ett rcservationsanslag 

av 300 000 kr., 

12) till Kompensation för bensinskatt till ren11iiri11ge11 för budgetåret 

197 J /72 under nionde huvudtiteln anvisa ett anslag av 200 000 kr. att 

avriiknas mot automobilskattemedlen. 

De motionsyrkanden som väckts i anledning av propositionen även

som yrkandena i vissa motioner, som väckts vid riksdagens början och 

som behandlas i detta betänkande, redovisas på s. 23 ff. 

1 Riksdagen 1971.16 saml. Nr 37 

JoU 1971:37 
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Propositionens huvudsakliga innehåll 

l propositionen föreslås olika åtgärder för att främja renskötseln, som 
utövas av i huvudsak omkring 700 samefamiljer inom ett fyrtiotal lapp
byar. 1928 års rcnbeteslag föreslås ersatt med en ny rennäringslag. Lapp
byarna omorganiseras till samebyar med huvudsaklig uppgift att driva 
renskötseln. Denna organisation bygger på principen om samverkan mel
lan medlemmarna i byn såsom inom ekonomiska föreningar. Samerna 
skall själva få bestämma om sina angelägenheter på bystämma och ge
nom stadgar för byn. Innehållet i samernas renskötselrätt blir enligt lag
förslaget samma som i 1928 års lag. Det nuvarande Jappväsendet, som 

är en statlig administration för rennäringen, upphör. I stället inrättas 
vid var och en av lantbruksnämnderna i Norrbottens, Västerbottens och 
Jämtlands län en rennäringsdelegation. Lantbruksstyrelsen skall fortsät
ta att vara central rennäringsmyndighet. Till styrelsen skall knytas en 
rådgivande nämnd. I huvudsaklig överensstämmelse med vad som f. n. 
gäller skall Kungl. Maj:t kunna förordna om upphävande av renskötsel
rätten för visst markområde. I fråga om ersättning för skada eller olä
genhet av upphävandet skall expropriationslagens regler om värdering 
och om domstolsförfarandc gälla. Ersättningen, vilken nu tillfaller lapp
fonden, skall i princip fördelas lika mellan vederbörande sameby och 
fonden, som skall kallas samefonden. Denna fond skall få en särskild 

styrelse. Styrelsen skall bestämma om fondmedlens användning. 
Stöd i form av statlig lånegaranti samt bidrag skall lämnas till ren

näringens rationalisering. Rcnskötande samer som inte får tillräcklig 
sysselsättning inom renskötseln skall beredas annan sysselsättning inom 

renskötselområdet. 
Den nya Jagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1971. 
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Lagförslagen 

De vid propositionen fogade lagförslagen har följande lydelse. 

l) Förslag 

till 

Rennäringslag 

Härigenom förordnas som följer. 

Renskötselrätt m. m: 

1 § 

3 

Rätt att enligt denna I.ag begagna mark och vatten till underhåll för sig 
och sina renar (renskötselrätt) har den som är av samisk härkomst, om hans 
fader eller moder eller någon av hans far- eller morföräldrar haft renskÖtsel 
som stadigvarande yrke. . 

Adoptivbarns och dess barns rätt till renskölsel bedömes efter adoptantens 
härkomst samt dennes och hans föräldrars befattning med renskötsel. 

Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge person med samisk 
härkomst rcnskötselrätt, även i annat fall än som avses i första stycket. 

2 § 

Den som ingår äktenskap med renskötselberättigad förvärvar renskötsel
rätt. 

Upplöses äktenskapet genom äktenskapsskillnad eller dömes till återgång i 
äktenskapet, kan länsstyrelsen upphäva rensk.ötselrätt som förvärvats en
ligt första stycket, om särskilda skäl föreligger. 

Renskötsel får bedrivas 
1. hela året 

3 § 

i Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker dels ovanför odlings
gränsen, dels nedanför denna gräns på mark som tillhör stale~ (kronomark) 
och renbetesland där skogsrenskötsel av ålder bedrives. under våren, soin
maren eller hösten, 

på renbetesfjällen i Jämtlands län, 
inom de områden i Jämtlands och Kopparbergs län som särskilt upplåtits 

till renbete, 
2. den 1 oktober-den 30 april . 
i övriga delar av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen, . 
inom sådana trakter utanför lappmarkerna och renbelesfjällen där ren-

skötsel av ålder bedrives vissa tider av året. · 
Med renbelesland förstås mark som vid avvittringen förklarats utgöra 
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renbeteslancl eller av ålder använts som sådant land. Med renbetesfjällen 
förstås de vid avvittringen för samerna avsatta renbetesfj ällen och de om
råden som sedermera upplåtits till utvidgning av dessa fjäll. 

4 § 

Iletestid enligt 3 § första stycket 2 kan av lantbruksnämnden förlängas 
såvitt avser kronomark, om det behövs på grund av ogynnsamma väderleks
eller betesförhållanden eller av annat särskilt skäl. I fråga om annan mark 
får tiden förlängas med ägarens samtycke. 

5 § 

Om rätt att efter särskilt tillstånd driva renskötsel under hela året inom 
vissa områden nedanför lappmarksgränsen finns bestämmelser i 85-89 §§. 

6 § 

För renskötseln finns samebyar. 
l\fark som anges i 3 § första stycket 1 fördelas mellan samebyar i sär

skilda byområden. Byområde kan omfatta även mark som anges i 3 § första 
stycket 2. 

Om särskilda skäl föreligger, kan del av byområde vara gemensam för 
samebyar. 

7 § 

Indelning i byområden göres av lanlbruksnämnden. 
Indelningen skall göras så, att områdena blir lämpade för sitt ändamål 

med hänsyn till betestillgång och övriga omständigheter. 

8 § 

Med samebys betesområde förstås byområdct och övriga områden som 
samebyn begagnar för renskötsel. 

Sameby 

Ändamål ocli medlemmar m. m. 

9 § 

Sameby har till ändamål att enligt denna Jag för medlemmarnas gemen
samma bästa ombesörja renskötseln inom byns betesområde. 

Del åligger sameby särskilt att svara för att renskötseln drives på ekono
miskt bästa sätt och att utföra, underhålla och driva anläggningar som be
hövs för renskötseln. 

Sameby får ej driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel. 

10 § 

Sameby kan förvärva rättigheter och åtaga sig skyldigheter när registre
ring skett enligt 39 § .. 

Sameby företräder medlemmarna i frågor som rör renskölselrätten eller 
medlemmarnas gemensamma intressen inom rennäringen i övrigt. 
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11 § 

Medlem i sameby är 
1. renskötselberättigad som deltar i renskölseln inom byns betcsområde, 
2. renskötselberättigad som har deltagit i renskötsel inom byns belesom

råde och haft detta som stadigvarande yrke samt ej övergått till annat hu
vudsakligt förvärvsarbete, 

3. renskötselberältigad som är make eller hemmavarande barn till med
lem som avses under 1 eller 2 eller som är eflerlevande make eller under
årigt barn till avliden sådan medlem. 

12 § 

Sameby kan som medlem antaga annan renskötselberätligad än som anges 
i 11 §, om han avser att med egna renar driva renskötsel inom byns bctes
område. 

Vägras sökanden inträde som medlem, kan länsstyrelsen medge honom in
träde, om särskilda skäl föreligger. 

13 § 

Med rcnskötande medlem i sameby förstås medlem som själv eller genom 
sitt husfolk driver renskötsel med egna renar inom byns betesområde. 

Renar som tillhör renskötande medlems husfolk anses i denna lag tillhöra 
den renskötande medlemmen. 

14 § 

Renskölande medlems dödsbo får fortsätta den av medlemmen bedrivna 
renskötseln under tre år från dödsfallet. Är rcnskötselherättigad dödsbodelä
gare under 20 år, räknas tiden från det han fyller 20 år. 

Renskötselrättens utövande 

15 § 

Sameby får för medlemmarnas gemensamma behov begagna byns heles
område för renbete. 

Lantbruksnämnden bestämmer det högsta antal renar som får hållas på 
bete inom byns betesområde . 

. Om det behövs för att bevara renbetet eller eljest främja renskötseln, kan 
lanlbruksnämnden förordna om inskränkning i betesrätten. 

16 § 

Sameby får inom byns belesområde utföra arbetshage eller annat stängsel 
för renarna, renslakteri eller annan anläggning som behövs för renskötseln. 

Sameby eller medlem i byn får på utmark inom byns betesområde uppföra 
renvaktarstuga, kåta, förvaringshod eller annan mindre byggnad som behövs 
för renskötseln. 

Är anläggning som anges i första stycket avsedd för stadigvarande bruk, 
skall den förläggas till plats som anvisas av markens ägare. Detsamma gäller 
i fråga om byggnad som anges i andra stycket, om den skall uppföras för sta
digvarande bruk nedanför odlingsgränsen eller utanför renbctesfjällen på 
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annan mark än kronomark under statens omedelbara disposition eller mark 
som vid avvittring utlagts till allmänningsskog. 

Vill sameby eller, om byggnad skall uppföras av medlem i byn, denne icke 
godtaga anvisad plat~, bestämmer lantbruksnämnden platsen. 

17 § 
Behövs virke till anläggning eller byggnad som avses i 16 § första eller 

andra .stycket, får skog avverkas på de delar av betesområdet som hör till 
lappmarkerna eller renbelesfjällen. Inom samma delar av bctesområdct får 
medlem i samebyn för eget behov taga bränsle och slöjdvirke. 

Växande barrträd får avverkas endast efter anvisning av markens ägare 
eller brukare, om ej denne medger annat. 

På sådan mark utanför lappmarkerna och renbetesfjällen som hör till 
samebys betesområde får byn eller medlem i byn för ändamål som anges 
i första stycket taga endast torra träd, vindfällen, skogsavfall, tall- och 
grantjur eller, för tillfälligt behov, på utmark växande lövträd. 

18 § 
Medlem i sameby har räll att inom byns belesområde på kronomark under 

statens omedelbara disposition eller mark som vid avvittring utlagts till all
männingsskog taga virke till uppförande eller ombyggnad av familjebostad. 
Avverkning får ske endast efter anvisning av markägare. 

19 § 
Medlem i sameby som tillfälligt uppehåller sig inom annan bys belesom

råde för renskiljning eller annat ändamål som har samband med renarnas 
skötsel får där taga bränsle för eget behov. 

20 § 
Om det är oundgängligen nödvändigt för att skaffa foder lill renarna, får 

sameby fälla lavbevuxna träd, i försla hand torra eller oviixtliga träd, inom 
byns betcsområde. Sådan avverkning skall om möj Iigt ske cfler aiwisning av 
markens ägare eller brukare. 

21 § 
För skog som avverkas på kronomark under statens omedelbara disposi

tion eller mark som vid avviltring utlagts till allmänningsskog behöver er
sättning ej lämnas. Detsamma gäller växande lövträd som eljest tages inom 
lappmarkerna eller på renbetesfjällen. 

I andra fall än som avses i första stycket skall ersättning lämnas för rot
värdet av växande träd som tages. Kan överenskommelse ej uppnås om er
sättningen, utser länsstyrelsen på begäran av part någon alt söka förlika 
parterna. 

22 § 
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan för viss tid för

bjuda avverkning enligt 17 eller 18 § av växande tall, gran eller björk, om 
det behövs för att bevara skogen eller för skogens återväxt. 

23 § 
Sameby har rätt att flytta byns renar mellan skilda delar av byns betes

område. 
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24 § 

Flyttningsvägs sträckning fastställes av lantbruksnämnden, om sameby 
begär det eller fråga om sträckningen eljest uppkommer. 

Föreligger särskilda skäl för ändring av fastställd eller eljest gällande 
flyttningsväg och kan ändringen ske utan väsentlig olägenhet för rensköt
seln, kan lantbruksnämnden förordna om ändring av vägens sträckning. 

25 § 

l\fodlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar av byns be
tcsområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötsel 
är tillåten där. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning på medlem i sameby som 
tillfälligt uppehåller sig inom annan samebys betcsområde för renskiljning 
eller annat ändamål som har samband med renarnas skötsel. Han får dock 
jaga och fiska endast för sitt uppehälle. 

Uppehåller sig björn, varg, järv eller lo bevisligen i trakten, får jakt efter 
sådant djur företagas på mark som anges i första stycket inom annan same
bys bctcsområde, i den mån Konungen eller myndighet, som Konungen be
stämmer, tillåter det. 

Renskötselrättens upphörande i vissa fall rn. m. 

26 § 

Konungen kan förordna om upphävande av renskölselrälten för visst 
markområde, när området behövs för ändamål som avses i 1 § lagen (1917: 
189) om expropriation eller för annat ändamål av väsentlig betydelse från 
allmän synpunkt. För område som väsentligen är utan betydelse fiir ren
skötseln får sådant förordnande meddelas, när området behövs för allmänt 
ändamål. 

Upphävande kan begränsas till att avse viss tid eller vissa i renskölselrät
ten ingående befogenheter. 

27 § 

Meddelas förordnande enligt 2l) §, kan Konungen föreskriva åtgärder för 
att motverka skada eller olägenhel för renskötseln. 

28 § 

Medför upphävande av renskötselrätt skada eller olägenhet för renskötseln 
eller för sådan rätt till jakt eller fiske som avses i 25 §, utgår ersättning där
för. 

Ersättning för skada eller olägenhet som ej drabbar bestämd person till
faller till hälften sameby som beröres av upphävandet och till hälften same
fonden, om ej särskilda skäl föreligger. 

29 § 

I fråga om upphävande av renskötselrätt och ersättning med anledning 
därav gäller, utöver bestämmelserna i 26-28 §§, i tillämpliga delar de all
männa bestämmelserna om exproprialion av särskild rätt till fast egendom 
i lagen (1917: 189) om expropriation. 
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30 § 

Den som inom område som avses i 3 § 1 äger eller brukar mark där ren
skötsel bedrives får ej ändra användningen av marken på sätt som medför 
avsevärd olägenhet för renskötseln i annan mån än som följer av förord
nande enligt 26 §. 

Första stycket hindrar ej att mark användes i enlighet med fastställd 
stadsplan eller byggnadsplan eller för företag vars tillållighet skall prövas i 
särski.ld ordning. 

31 § 

Sameby eller medlem i sameby får ej upplåta räUighet som ingår i ren
skötselrä lten. 

Sameby får dock åt den som har varit medlem i byn upplåta rält att utan 
aYgifl till sitt husbehov jaga eller fiska på byns område enligt 25 §. 

32 § 

På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens 
omedelbara disposition och på renbelesfjällen får nyttjanderätt upplålas en
dast om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. 

Avser upplåtelsen rätt till jakt eller fiske, kräves dessutom att upplåtelsen 
är förenlig med god jaktvård eller fiskevård och kan ske utan besvärande in
trång i rätten till jakt eller fiske enligt 25 §. Upplåtelse av hela fisket i 
visst vatten får ske endast om samebyn medger del. 

33 § 

Fråga om upplåtelse enligt 32 § prövas av Konungen eller myndighet som 
Konungen bestämmer. 

34 § 

Upplåtelse enligt 32 §, som ej avser tillgodogörandc av naturtillgångar 
eller skogsavverkning, skall ske mol avgift, om ej särskilda skäl föreligger 
för avgiftsfrihet. Avgiften fördelas mellan samefonden och sameby som be
röres av upplåtelsen enligt bestämmelser som meddelas av Konungen. 

Avser upplåtelsen tillgodogörande av naturtillgångar, skall slalen utge er
sättning för den skada eller olägenhet för rcnskölseln som upplfrlelsen med
för. I fråga om fördelning av ersättning som ej utgår till beslämd person 
äger 28 § andra stycket motsvarande tillämpning. 

Samebys förvaltning m. rn. 

Allmänna bestämmelser 

35 § 

Om del är påkallat med hänsyn till vad som bestämts om högsla renanla
Jet enligt 15 § andra styck.cl eller om del behövs för att främja renskötseln, 
kan sameby bestämma hur många renar medlem högst får inneha eller med
dela andra föreskrifter om innehavet. 

Föreskrift enligt första stycket får ej ges sådant innehåll alt renskötande 
medlems fortsatta verksamhet omöjliggöres eller väsentligt försvåras. 
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36 § 

Om sameby medger det, får inom byns betesområde hållas renar som till
hör annan än renskötande medlem i byn (skölcsrenar). Fråga om sådant 
medgivande avgöres efter samråd med lanlbruksnämnden. 

Skötseln av skötesrcnar handhas av samebyn. 

37 § 

Sameby får endast om medlem medger det !åla slakta dennes renar eller 
försälja vid slakt utvunna produkter. 

Renmärkning ombesörjes av samebyn, om ej hyn beslutar annat. Renä
gare får dock efter anmälan till byns styrelse själv märka sina renar. 

Stadgar 

38 § 

Sameby skall antaga stadgar för byn. 
Stadgarna skall ange 
1. samebyns benämning, 
2. den ort inom byns betesområde, där byns styrelse skall ha silt säte, 
3. antalet styrelseledamöter och revisorer, tiden för deras uppdrag och, om 

suppleanter skall finnas, motsvarande uppgifter beträffande dem, 
4. samebyns räkenskapsår, 
5. hur ofta ordinarie bystämma skall hållas och tiden för sådan stämma, 
6. hur kallelse till bystämma skall ske och andra meddelanden till med

lemmarna skall tillställas dem och när föreskriv1rn kallelseåtgärder senast 
skall vidtagas, 

7. tid för betalning av debiterad förskotlslikxid, 
8. tid för betalning av belopp som enligt 44 § kommer samebyn eller ren

skötande medlem till godo, 
9. vilka fonder byn skall ha, deras ändamål och hur avsättning till dem 

skall ske, 
10. de närmare föreskrifter om renskötseln som behövs. 

39 § 

Sameby och dess stadgar registreras hos länsstyrelsen i del län där byns 
styrelse enligt stadgarna skall ha sitt säte, om ej mmat följer av 102 §. Jnn:m 
stadgarna registrcrals är de ej giltiga. 

Länsstyrelsen prövar alt sladgarna tillkommit i fiireskriven ordning och 
att de ej innehåller något som strider mot lag eller författning. 

Första och andra styckena gäller även vid ändring av stadgarna. 

Ekonomiska f örliållanden 

40 § 

Koslnaderna för renskötseln fördelas mellan de renskölande medlem
marna efter reninnehavet. 

Om samebyn beslutar det, får kostnad som ej avser alla renarna fördela:. 
mellan ägarna till de renar på vilka kostnaden belöper i förh{1llande till inne· 
havet av dessa renar. Sådant beslut får ej avse kostnad som uppkommit föro 
beslutet. 
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41 § 

Renskötande medlem som lämnar renskötseln svarar ej för kosLnader som 
belöper på liden därefter. Motsvarande gäller ny renskötande medlem för li
den före det han börjar driva renskötsel. 

42 § 

De renskölande medlemmarna har att förskottera de medel som behii,-s 
för renskötseln. 

Styrelsen uldebilerar sådana medel på grundval av debileringslängd. Ut
debiteringen göres efter vad som är skäligt med hänsyn till medlems ren
innehav och omfattningen av det arbete han och hans husfolk kan antagas 
komma att utföra för byn under räkenskapsåret. 

1 debiteringslängden skall anges det belopp som utdebiteras, vad som belö
per på varje renskötande medlem och när betalning skall ske. 

43 § 

Om tillgängliga medel ej förslår till betalning av klar och förfallen skuld 
för vilken samebyn svarar, skall styrelsen ofördröjligen utdebitera förskott 
enligt 42 §. 

Försummar styrelsen vad som åligger den enligt första stycket, är ledamö
terna solidariskt ansvariga för skulden. Är försummelsen uppenbar, skall 
länsstyrelsen på borgenärens yrkande förordna syssloman att debitera och 
uttaga erforderligt belopp. Sysslornan har rätt att av samebyn uppbära ar
vode, som bestämmes av länsstyrelsen. 

44 § 

Samebys kostnader för renskötseln fördelas slutligt mellan de renskötan
de medlemmarna för varje riikenskapsår. Vid kostnadsfördclningen bestäm-_ 
mes de belopp som renskötande medlem för räkenskapsåret skall utge Lill 
byn eller mottaga av byn. 

Slutlig kostnadsfördelning sker på grundval av avräkning som styrelsen 
har att upprätta enligt 53 § tredje stycket. Kostnaderna fördelas enligt vad 
som anges i 40 och 41 §§. Vid fördelningen gottskrives renskötande medlem 
erlagt förskott och viirdet av arbete som han och hans lmsfolk utfört för 
byn. Samebyn bestiimmer i förväg värde för dag eller timme av sådanl ar
bete. 

45 § 

Kan förskotts- eller slutlikvid som p:Hörts renskölande medlem enligt 
42-44 § ej uttagas hos honom, fördelas bristen mellan övriga renskölande 
medlemmar i förhållande till deras inbördes skyldighet att svara för likvi
den. Brislen utdebiteras genom debiteringslängd enligt 42 §. I den mån så
dan likvid senare inbelalas, skall det influtna beloppet Lillgodoräknas dem 
som täckt bristen i förhållande till vad de betalat. 

Debiterad och till belalning förfallen likvid får uttagas enligt bestämmel
serna i utsökningslagen (1877: 31 s. 1) om fordran, för vilken betalnings
skyldighet ålagts genom dom som äger laga kraft, om ej besviirsmyndighe

. ten i samband med besvärstalan förordnar annat. 
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46 § 
Sameby får ej upptaga lån som skall återbetalas senare än under näslkom

mande räkenskapsår, om ej amorteringsplan för lånets återbetalning har 
antagits av bystämma. Lånetiden får uppgå till högst tio år eller den längre 
tid för vilken statlig kreditgaranti för lånet kan ha beviljats. 

Beslut om upptagande av lån enligt första stycket är giltigt endast om det 
på bystämma biträdes av minst två tredjedelar av det på stämman av ren
skötande medlemmar företrädda röstet.alet och av flcrlalet sådana medlem
mar i byn. 

47 § 

Ersättning som tillfaller sameby enligt 28 eller 34 § eller eljest med anled
ning av intrång i renskötselrätten skall användas för att täcka byns utgifter 
under räkenskapsåret eller fonderas. 

Styrelse 

48 § 

FöJ: sameby skall finnas styrelse. , 
Styrelsen skall i överensstämmelse med medlemmarnas beslut, i den mån 

dessa ej strider möt lag eller samebyns stadgar, leda rcnskölseln inom byns 
betcsområde, ombesörja de gemensamma arbeten som behövs för byn, tillse 
att medlemmarnas gemensamma intressen tillvaratages utan att någon med
lem missgynnas,_uttaga de medel som renskötande medlem är skyldig att er
lägga och i övrigt handha hyns angelägenheter. 

Styrelsen företräder samebyn mot tredje man och för byns talan inför 
domstol och andra myndigheter. 

49 § 

Styrelsen består av ordförande och ytterligare en eller flera ledamöter som 
utses på bystämma. Styrelseledamot skall vara myndig. 

Styrelseledamot kan skiljas från sitt uppdrag före utgången av den tid för 
vilken han blivit utsedd. 

Val av styrelse eller ändring i dess sammansättning skall anmälas ti Il läns
styrelsen. 

50 § 

Finns ej styrelse, kan länsstyrelsen på yrkande av någon vars rätt är be
roende av att behörig styrelse finns förordna syssloman att handha byns an
gelägenheter och företräda byn såsom styrelse. Syssloman har rätt alt av byn 
-erhålla arvode som bestämmes av länsstyrelsen. 

51 § 

Styrelsen sammanträder så ofta det behövs. Som styrelsens beslut gäller 
den mening varom de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den 
mening som ordföranden biträder. 

Slyrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet vari han har cll 
väsentligt intresse som strider mot samebyns. 
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52 § 

Styrelsen kan uppdraga åt särskild arbetsledare att under styrelsens in
seende leda renskötseln. 

Styrelsen kan bemyndiga särskild person alt' företräda samebyn, om ej 
annat beslutats. Sådant bemyndigande och återkallelse därav skall anmii
las till länsstyrelsen. 

53 § 

För varje räkenskapsår skall styrelsen i förvaltningsherällelse redovisa 
sin förvallning. I förvaltningsberättelsen redogöres .för verksamheten under 
räkenskapsåret och för byns ekonomiska ställning. 

I berättelsen skall särskilt uppges 
1. ägarna Lill de renar som under året hållits på hyns betesområde och an

talet renar för varje ägare, 
2. årets utgifter för arbetskraft i renskötseln, 
3. vad under året utbetalats i anledning av skador genom renar och vad i 

detta hänseende vid årets slut återstod att utkräva av annan sameby, 
4. under året gjorda investeringar och sättet för deras finansieri;1g, 
5 .. samebyns övriga kostnader under året, 
6. vilka belopp som under året influtit till och utbetalats från byns fonder, 
7. under året inträffade ändringar i byns upplåning, 
8. storleken av de förskott som utdebiterats enligt 42 eller 43 §, 
9. samebyns övriga inkomster under året, 
10. vilket belopp envar renskötande medlem påförts i bidrag till byns ut

gifter under året. 
I berättelsen skall vidare ingå avräkning som för varje renskölande 

medlem utvisar det saldo för redovisningsåret som kommer samebyn eller 
medlemmen till godo. 

54 § 

l\finst en månad före den första ordinarie .bystämman efter räkenskaps
årets utgång skall styrelsen lämna förvaltningsberältelsen till revisor. Be
rättelsen skall vara underskriven av styrelsens samtliga ledamöter. 

Revision 

55 § 

Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av en eller 
flera revisorer. Revisor utses på bystämma. 

Medlem, som hos styrelsen påkallar granskning av samebyns böcker, rä
kenskaper eller andra handlingar, har rätt alt få del av dessa på lämpligt 
sätt. 

56 § 

Revisor skall avge berättelse, som skall innehålla redogörelse för resulta
tet av hans granskning och uttalande hurmida anmärkning framställes eller 
ej i fråga om räkenskapernas .förande eller förvaltningen i övrigt. Framsläl
les anmärkning, skall anledningen till denna anges i berättelsen. Revisions
berättelse skall även innehålla särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet för 
styrelsen tillstyrkes eller ej. 
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57 § 

Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast två veckor före första 
ordinarie bystämman efler räkenskapsärcls utgäng. 

Bystämma m. m. 

58 § 

Medlems rätt att deltaga i handhavandet av samebyns angelägenheter ut
övas på bystämma. 

Medlem som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin betalningsskyldighet en
ligt denna lag gentemot byn får deltaga i förhandlingarna men har ej röst
rätt innan han fullgjort sin skyldighet. 

Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud 
för annan, deltaga i behandling av fråga vari han har ett väsentligt intresse 
som strider mot samebyns. 

59 § 

I fråga om rösträtt och beslut på bystämma gäller, om ej annat följer av 
särskild bestämmelse i denna lag, 

1. att varje myndig medlem har en röst i fråga som rör utseende av ord
förande på bystämma eller av revisor, beviljande av ansvarsfrihet för styrel
sen eller ändring av sådan föreskrift i stadga som avses i 38 § andra stycket 
1-6, 

2. att i övriga frågor rösträtt tillkommer endast renskölande medlem, som 
därvid har en röst för varje påbörjat hundratal renar som enligt giillande 
renlängd innehas av honom, 

3. att medlems rösträtt kan utövas genom annan medlem såsom ombud, 
4. att ingen får för egen eller anna1is del rösta för sammanlagt mer än en 

femtedel av det på stämman företrädda röstetalet, 
5. att den mening som erhållit det högsta röstetalet gäller som stämmans 

beslut, 
6. att vid lika röstetal val avgöres genom lottning och i andra fd\.gor den 

mening gäller som biträdes av de flesta röstande eller, om även :rntalet rös
tande är lika, av stämmans ordförande, 

7. att beslut om ändring av stadgarna ej är giltigt, om det ej bilrädes av 
minst två tredjedelar av det på stämman av renskötande medlemmar före
triidda röstetalet och dessutom, såvitt gäller föreskrift som avses i 38 ~ 
andra slyeket 1-6, av flertalet av byns myndiga medlemmar. 

60 § 

Ilyslämma öppnas av den som styrelsen utser. Därefter utses ordförande. 
Ordföranden skall upprätta och till godkännande av stämman framlägga 

en förteckning öwr närvarande medlemmar och ombud med uppgifl om den 
rösträtt som tillkommer envar av dem. Sedan förteckningen enhälligt eller 
efter omröstning, företagen bland de renskötande medlemmarna på grund
val av förteckningen, blivit godkänd med eller utan ändring, gäller den som 
röstlängd vid stämman. _ 

över beslut som fattas på stämman skall genom styrelsens försorg föras 
protokoll, som skall hållas tillgängligt för .medlemmarna senast två veckor 
efter stämman. -
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61 § 

Förvaltningsberättelse och revisionsberältelse för det senaste räkenskaps
året skall framläggas på första ordinarie bystämman efter räkenskapsårets 
utgång. På stämman skall avgöras fråga om godkännande av styrelsens för
slag till fördelning av kostnaderna för byns renskötsel och om beviljande 
av ansvarsfrihet för styrelsen. 

Förvaltningsberättelsen och revisionsberällelsen skall under minst tio da
gar före stämman hållas tillgängliga för medlemmarna. 

62 § 

Byns medlemmar kallas till ordinarie bystämma av styrelsen. 
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra bystämma. 
Revisor kan begära att styrelsen skall kalla till extra bystämma, om hans 

granskning ger anledning därtill. 
Om minst en femtedel av samtliga myndiga medlemmar eller det mindre 

antal som kan vara bestämt i stadgarna skriftligen begär det, skall styrelsen 
kalla till extra stämma. 

Finns ej styrelse eller underlåter styrelsen att i föreskriven ordning kalla 
medlemmarna till ordinarie eller extra stämma, skall länsstyrelsen på anmä
lan av röstberättigad medlem eller revisor ofördröjligen utlysa stämma. 

63 § 

I kallelse till bystämma skall anges tid och plats för stämman och de ären
den som skall förekomma på stämman. 

64 § 

I fråga om skyldighet för styrelseledamot eller annan som ägt företräda 
samebyn eller för revisor eller medlem att ersätta skada som vållats byn, 
medlem eller tredje man och i fråga om talan om sådan ersättning tillämpas 
vad som för motsvarande fall är föreskrivet i fråga om ekonomisk förening. 

Renarnas skötsel rn. rn. 

65 § 

Vid renskötselns utövande skall skälig hänsyn lagas till andra intressen. 
Renarna skall såvitt möjligt hindras från att komma utanför samebyns 

betesområde eller att eljest vålla skada eller olägenhet. 
Flyttning av renarna skall ske i samlade .flockar. Väg skall tagas där 

minsta skada vållas. Vid flyttning skall tillses att renar icke lämnas kvar på 
område där renskötsel icke är tillåten. Flyttning som äger rum utanför same-
bys betesområde skall ske utan onödig tidsutdräkt. · 

66 § 

Häkning av samebys renar ska]] ske årligen vid ungefär samma tidpunkt. 
Om sameby begär det, kan lantbruksnämnden medge att räkningen får ske 
med större tidsmellanrum. 

Lantbruksnämnden kan på begäran av renskötande medlem förordna om 
extra renräkning, om denne gör sannolikt att resultatet av räkning enligt 
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första stycket är oriktigt och kostnaderna för den extra renräkningen ej är 
oskäliga i förhållande till den betydelse det kan ha för medlemmen alt rät
telse kommer till stånd. 

67 § 

Kostnaden för renräkning enligt 66 § första stycket är en gemensam utgift 
för samebyn. -

Kostnaden för extra renräkning fördelas mellan den som begärt räkningen 
och samebyn efter vad lantbruksnänmden finner skäligt. 

68 § 

På grundval av renräkning enligt 66 § första stycket skall renlängd upp
rällas. Fel i längden som påvisats vid extra renräkning skall genast rättas. 

I renlängden skall upptagas ägarna till de renar som hålles på byns beles
område, det räknade eller uppskattade antalet renar för varje ägare och, om 
föreskrift meddelats om reninnehavet enligt 35 §, förhf1llande som är av be
tydelse för kontroll av att föreskriften efterföljts. 

Bystämman fastställer renlängden och beslutar om rällelse däri. 

69 § 

När renägares rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag beror på anta
let renar, har gällande renlängd vitsord, om det ej visas att ägarens reninne
hav förändrats väsentligt sedan renlängden upprättades. 

70 § 

Har främmande renar kommit in på samebys bctesområde, skall de skiljas 
ut så snart det kan ske. Underrättelse om tid och plats för skiljningen skall i 
god tid dessförinnan lämnas till san1cby till vilken renarna kan antagas 
höra. Sådan sameby är skyldig att avdela den arbetspersonal som behövs för 
skiljningen och för att återföra renarna. 

Uteblir sameby som underrättats om skiljning och kan renarna ej åter
föras utan väsentlig olägenhet, får den by som ombesörjer skiljningen låta 
slakta renarna och .försälja dem för ägarnas räkning. 

Om ej annat avtalats, är den by till vilken renarna hör skyldig alt utge 
ersättning för kostnaden för renarnas omhändertagande samt återförande 
eller slakt och försäljning. 

71 § 

Uppehåller sig renar utanför renskötselområdet eller på mark inom detta 
område under tid då renskötsel icke får bedrivas där, kan länsstyrelsen på 
framställning av lantbruksnämnden eller markägare som därigenom lider 
skada eller olägenhet av någon betydelse förordna att renarna skall slaktas 
och säljas. 

Är det känt till vilken sameby renarna hör, får förordnande enligt första 
stycket meddelas endast om samebyn underlåter att inom skälig tid efter an
maning taga hand om renarna. 

Kostnaden för renarnas omhändertagande, slakt och försäljning skall ut
tagas ur köpeskillingen. Återstoden tillfaller renarnas ägare, om han är 
känd, och annars den eller de samebyar till vilka renarna kan antagas ha 
hört. 



JoU 1971: 37 16 

72 § 

Är renskötseln inom samebys betesområde bristfällig, skall Jantbrnks
nämnden på begäran av medlem i byn eller annan vars rätt är beroende 
därav söka att träffa överenskommelse med byn om rättelse inom viss lid. 

Kan överenskommelse ej träffas eller vidtages ej rättelse, kan länsstyrel
sen efter anmälan av lantbruksnämnden förordna syssloman att omhänder
taga renskötseln i byn och förvalta byns övriga ekonomiska angelägenheter. 

Syssloman har rätt att av byn erhålla arvode som bestämmes av länsstyrel
sen. 

Renmärken 

73 § 

Hen som föres på bete enligt denna lag skall vara märkt i öronen med ren
märke som registrerats för renens ägare, om ej annat följer av 79-82 §. 

Om renmärkes utformning meddelas bestämmelser av Konungen eller 
myndighet som Konungen bestämmer. 

Registrerat märke får användas för att märka renar endast vid renskötsel 
som bedrives inom den sameby som anges i registreringsbeslutet. 

74 § 
Fråga om registrering av renmärke prövas av länsstyrelsen i det län där 

byns styrelse har sitt säte. Register över renmärken föres hos länsstyrelsen. 
Ansökan om registrering av renmärke göres skriftligen. Ansökningshand

lingen skall innehålla uppgift om sökandens namn och hemvist och om den 
sameby där märket ·skall användas vid renskötsel. Vid ansökningshand-
1 ingen skall fogas avbildning av märket. 

75 § 
Hcnmärke får ej registreras för annan renägare än den som är medlem i 

den sameby ansökningen avser eller som har rätt att ha skötesrenar där. 
Renmärke får registreras för sameby. 
Henägare får ej ha mer än ett märke registrerat. 

76 § 
Henmärke av gemensam grnndtyp för viss släkt eller släktgren (släkt

miirke) får ej utan särskilda skäl registreras för någon som ej tillhör släkten 
eller släktgrenen. 

77 § 
Henmärke får registreras endast om det 
1. tydligt skilj er sig från annat giltigt märke som får användas på renar 

med vilka sökandens renar kan sanunanhl:mdas, 
2. har en form som såvitt möjligt skyddar mot olovlig ommärkning. 
Utan hinder av första stycket 2 får släktmärke registreras med samtycke 

av sådan innehavare av äldre märke av samma grundtyp som kan ha oliigen
hct av registreringen. 

78 § 
Den som genom avtal eller på annat sät·t förvärvat rätt till annans regist

rern<le renmärke får ej använda märket vid renmärkning förrän det regist".' 
rerats för hans räkning. 
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79 § 

Länsstyrelsen skall avlysa registrerat renmärke 

17 

1. om märkeshavaren anmäler att han ej längre ämnar använda märket 
vid renmärkning, 

2. om märket under tio år ej har använts vid renmärkning, 
3. om märket efter flyttning av renar till annan sameby ej längre skall an

vändas i någon hos länsstyrelsen registrerad sameby, 
4. om märkeshavaren eller hans dödsbo ej längre har rätt att ha renar i 

sameby. 
Avlyses märke efter anmäfan enligt första stycket 1, får det behållas på re

dan märkt ren under tio år från dagen för avlysningen. 

80 § 

Är två eller flera registrerade renmärken helt lika eller så lika alt de lätt 
kan förväxlas eller genom ändring komma att överensstämma med var
andra, kan länsstyrelsen på ansökan av sameby eller märkeshavare för vil
ken likheten medför olägenhet förordna att något eller några av märkena 
skall avlysas eller ändras. 

Avlyses eller ändras märke, får det behållas oförändrat på redan märkt 
ren under tid som länsstyreisen bestämmer. 

Första och andra styckena äger tillämpning på avlyst märke som får be
hållas på ren enligt 79 § andra stycket och på avbrottsmärke enligt 81 §. I 
stället för avlysning skall dock föreskrivas förkortning av märkets giltighets
tid. 

81 § 

Byter märkt ren ägare, får ommärkning till den nye ägarens märke ske en
dast om styrelsen i den ·sameby där ommärkningen skall äga rum medger 
det. Lämnas ej sådant medgivande, kan renens märke förses med avbrott för 
alt skilja renen från andra renar med samma märke. För avbrottsmärkning 
fordras medgivande av styrelsen för den sameby där renen i fortsättningen 
skall hållas. 

För ommärkning eller avbrotlsmärkning av ren som förvärvats på annan 
grund än giftorält, arv eller testamente fordras dessutom överlåtarens sam
tycke. 

Ommärkning eller avbrottsmärkning får ske endast i närvaro av den som 
samebyns styrelse utser eller inför två vittnen. 

AV'brottsmärke får behållas på ren högst tio år efter det styrelsens medgi
vande gavs. 

82 § 

Dödsbo efter avliden renägare får begagna det renmärke som registrerats 
för den avlidne. 

83 § 

Renkalv skall märkas med ägarens registrerade märke före utgången av 
det år då kalven fötts. Märkning får dock ske intill utgången av april näst
följande år, om märkningen ombesörjes av samebyn eller utföres i närvaro 
aY någon som byns styrelse utser eller inför två vittnen. 

2 Riksdagen 1971. 16 saml. Nr 37 
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Även efter utgången av april får märkning ske, om samebyns styrelse 
medger det. 

Om den som märker egna renar anträffar annans renko med omärkt kalv, 
bör han märka kalven med moderns märke. Är märket avbroltsmärke eller 
avlyst märke, skall i stället ägarens registrerade märke, om det är känt, 
åsättas kalven. Den som sålunda märkt annans kalv har rätt till gottgörelse 
av ägaren. 

84 § 

Anträffas inom samebys betesområde ren som ej blivit märkt inom den i 
83 § första stycket andra punkten angivna tiden och märkes ej renen enligt 
andra stycket i samma paragraf, skall den tagas om hand av samebyn och 
säljas levande eller slaktas och säljas. Köpeskillingen tillfaller samebyn. 

Anträffas inom betesområdet ren med förfalskat, förstört eller okänt 
märke eller med märke ·som icke är rätt utformat, skall renen omhänderla
gas av samebyn för slakt och försäljning. Köpeskillingen Wlfallcr byn. Den 
som inom två år .från försäljningsdagen styrker sig vara ägare till renen har 
rätt att av byn utfå ett belopp som motsvarar köpeskillingen med avdrag för 
kostnaden för renens omhändertagande, slakt och försäljning. 

Koncessionsrenskötsel 

85 § 

Den som är renskötselberättigad kan få tillstånd (koncession) alt driva 
renskötsel i Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen inom område där 
renskötsel av ålder förekommer under hela året. Koncession kan innefatta 
rätt att mottaga skötesrenar från ägare eller brukare av jordbruksfastighct 
inom koncessionsområdet. 

Koncession får lämnas endast om fortsatt renskötsel inom området är till 
gagn för ortsbefolkningen och endast om den som söker koncession kan an
tagas komma att driva renskötseln på ett ändamålsenligt sätt. 

Koncession meddelas för viss tid, högst tio år. 

86 § 

För renskötseln inom koncessionsområde skall finnas sameby. Medlem i 
sådan sameby är koncessionshavaren, dennes make och hemmavarande 
barn, renskötselberättigad som biträder koncessionshavaren i renskötseln 
och ägare av skötesrenar inom koncessionsområdet. 

Bestämmelserna om sameby och dess förvaltning gäller i tillämpliga delar 
i fråga om sameby för konccssionsrenskötsel. Skötesrenägare anses därvid 
som renskötande medlem. Koncessionshavaren leder under styrelsens in
seende renskötseln inom byn. 

87 § 

Fråga om koncession prövas av lantbruksnämnden. 

88 § 

I beslut varigenom koncession beviljas skall anges 
1. konccssionsområdet, 
2. flyttningsvägs sträckning, 
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3. det högsta antal renar som får hållas inom koncessionsområdet, 
4. om och till vilket antal koncessionshavaren får mottaga skötcsrcnar, 
5. i vad mån koncessionshavaren har rätt att anlägga stängsel, uppföra 

byggnader och taga virke inom koncessionsområdet, 
6. de villkor i övrigt under vilka renskötseln får bedrivas. 

89 § 

Har förutsättningarna för koncessionen ändrats, kan lanlbruksnämnden 
återkalla koncessionen eller föreskriva nya villkor. 

Ansvar, skadestånd och besvär m. m. 

90 § 

Har ren orsakat skada 
1. under tiden juni-augusti på åker, äng eller trädgård som är belägen 

ovanför odlingsgränsen eller på renbetesfjällen eller under tiden maj-sep
tember på åker, äng eller trädgård som är belägen inom annat område där 
renskötsel får bedrivas under hela året, 

2. på mark inom renskötselområdet under tid då renskötsel ej får be
drivas där eller 

3. på mark utanför renskötselområdet, 
skall skadan ersättas av sameby inom vars byområde skadan har uppkom

mit eller som vid tiden för skadans uppkomst haft renar i trakten, om det ej 
visas att skadan ej orsakats av byns renar. 

Åvilar ersättningsskyldighet enligt första stycket flera samebyar, fördelas 
ansvarigheten lika mellan byarna inbördes. Kan det visas alt renar från nå
gon av byarna orsakat skadan, svarar den byn gentemot de övriga .för hela 
skadan. 

Har skada orsakats av renar från flera samebyar och kan ej utredas i 
vilken omfattning varje bys renar har del i skadan, fördelas ansvarigheten 
mellan byarna inbördes efter antalet renar från varje by som vid tiden för 
skadans uppkomst fanns i trakten och som ej stod under bevakning. 

91 § 

Ersättning som sameby utgivit enligt 90 § får den kräva åter av den som 
varit vållande till skadan. 

92 § 

Den rätt till ersättning för att ren blivit dödad eller skadad som enligt vad 
särskilt är föreskrivet eller enligt allmänna skadeståndsregler kan tillkom
ma renens ägare skall i fall då ägaren är okänd tillfalla den sameby inom 
vars betesområde renen befann sig. 

93 § 

När renar befinner sig inom betesområde där renskötsel då är tillåten, 
skall hund i trakten som ej användes i renskötseln hållas i band eller in
stängd, om ej länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyt
tas, såvida hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen. 

Anträffas hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren inom om
råde där renskötsel då är tillåten, får hunden dödas av den som äger eller 
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vårdar ren. Detsamma skall gälla om hund utan tillsyn anträffas omedelbart 
efter det att den på sådant område jagat eller på annat sätt ofredat ren. 

Den som sålunda dödat hund är skyldig att ,anmäla förhållandet till polis
myndigheten. 

94 § 

Till böter dömes den som uppsåUigen eller av oaklsamhet 
1. avstänger fastställd eller eljest gällande flyttningsväg för renar eller 

vidtager åtgärd på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligen 
försämras, 

2. skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig på om
råde där renskötsel då är tillåten, 

3. obehörigen driver bort renar från område där renskötsel då är tillåten 
eller hindrar renar från att beta på sådant område, 

4. bryter mot 73 §tredje stycket, 
5. i andra fall än som avses i 81 eller 82 § vid märkning av egna renar 

använder renmärke som ej är registrerat .för honom, 
6. utför ommärkning eller avbrottsmärkning i strid mot 81 §, 
7. märker renkalv i strid mot 83 § första eller andra stycket, 
8. bryter mot 93 § första eller tredje stycket. 

95 § 

Bryter medlem i sameby uppsåtligen eller av oaktsamhet mot 17-20 § 
eller mot föreskrift som meddelats med stöd av 22 § eller lämnar han upp
såtligen eller av oaktsamhet oriktig uppgift vid renräkning eller vid upp
rättande av renlängd dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff 
i brottsbalken. 

96 § 

Samebys styrelse är skyldig att i den omfattning som behövs låta samla 
ihop renar som hör till byn eller skilja ut ren från dessa, om polismyndighet 
eller kronofogdemyndighet begär det. 

Fullgör ej styrelsen sådan skyldighet, kan myndigheten låta verkställa åt
gärden på samebyns bekostnad. 

97 § 

Anser medlem i sameby att beslut som fattats av bystämma, av styrelsen 
enligt 42 § eller av syssloman enligt 43 eller 72 § ej tillkommit i behörig 
ordning eller eljest strider mot lag eller annan författning eller mot same
byns stadgar eller kränker hans enskilda rätt, får han föra talan mot beslu
tet hos länsstyrelsen genom besvär. 

Besvärshandlingen skall ha inkommit till länsstyrelsen inom två månader 
från beslutets dag. I fråga om besvär mot styrelsens eller sysslomans beslut 
räknas dock besvärstiden från den dag då medlemmen fick del av beslutet. 

Beslut varigenom bystämmas beslut ändrats eller upphävts gäller även för 
medlem som ej fört talan mot beslutet. 

98 § 

Talan mot beslut enligt denna lag av lantbruksnämnd föres genom besvär 
hos lantbruksstyrelsen. 

Talan mot lantbruksstyrelsens beslut föres genom besvär hos Konungen .. 
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99 § 

Talan mot beslut enligt denna lag av länsstyrelse föres genom besvär bos 
kammarrätten. 

l\Iot länsstyrelsens beslut varigenom registrering av renmärke beviljats får 
dock talan ej föras. 

100 § 

Angår beslut som länsstyrelse, lantbruksnämnd eller lantbruksstyrclsen 
meddelar enligt denna lag så många att avskrift av beslutet ej lämpligen kan 
tillställas envar av dem, skall beslutet sändas till samebyns styrelse som skall 
hålla beslutet tillgängligt för medlemmarna. Meddelande härom skall på 
statsverkets bekostnad intagas i en eller flera tidningar inom orten. Den som 
beslutet rör skall anses ha fått del av beslutet den dag då meddelandet först 
infördes i sådan tidning. 

101 § 

Beslut som avses i 97 och 98 §§ samt 99 § första stycket länder till efler
rättelse utan hinder av att talan däremot föres, om ej besvärsmyndigheten 
förordnar annat. 

102 § 

Länsstyrelses och lantbruksnämnds åligganden enligt denna lag fullgöres 
såvitt avser Västernorrlands län av länsstyrelsen och lantbruksnämnden i 
Västerbottens län och såvitt avser Kopparbergs och Gävleborgs län av läns
styrelsen och lantbruksnämnden i Jämtlands län. 

Skall byområde omfatta mark inom mer än ett av Norrbottens, Västerbot
tens eller Jämtlands län, göres indelning enligt 7 § av lantbruksnämndcn 
i det län inom vilket huvuddelen skall ligga. 

övergångsbestämmelser 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1971, då lagen (1928: 309) om de 
svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige och lagen (1960: 144) om ren
märken skall upphöra att gälla. 

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift 
som ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya be
stämmelsen. 

3. Lappby, som avses i lagen (1928: 309) om de svenska lapparnas rätt 
till renbete i Sverige, ombildas i samband med nya lagens ikraftträdande 
till sameby. Intill dess samebyn och dess stadgar registrerats skall i fråga 
om kallelse till bystämma vad som i motsvarande hänseende gällt för lapp
byn fortfarande tillämpas. I den mån det behövs kan Konungen för liden 
intill dess registrering sålunda skett förordna att äldre bestämmelser även i 
övrigt skall tillämpas på byn i stället för nya lagens bestämmelser om 
sameby och dess förvaltning. 

4. Märke som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1960: 144) om 
renmärken tagits in i övergångsförteckning får behållas på därmed mårkt 
ren intill den 1 juli 1975. På sådant märke äger 80 § den nya lagen motsva
rande tillämpning. 
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5. Vad i nya lagen .föreskrives om avlyst märke och avbrotlsmärke gäller 
i tillämpliga delar sådant enligt äldre lag avlyst märke som behålles på där-
med märkt ren och avbrottsmärke som tillkommit enligt äldre lag. · 

6. Har enligt 57 §lagen (1928: 309) om de svenska lapparnas rätt till ren
bete i Sverige tillstånd meddelats att driva renskötsel och omfattar till
ståndet tid även efter nya lagens ikraftträdande, skall det anses som en en
ligt 85 § nya lagen meddelad koncession. 

7. Talan mot sådant beslut enligt den nya lagen av länsstyrelse som med
delats före den 1januari1972 föres hos Konungen genom besvär. 

2) Förslag 

till 

Lag 

om ändring i kommunalskattelagen (1928:· 370) 

Härigenom förordnas, att punkt 1 av anvisningarna till 28 § kommunal
skattelagen (1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) (Föreslagen lydelse) 

Anvisningar 

till 28 §.1 

1. Till intäkt av rörelse hänföras 
samtliga intäkter i penningar eller 
varor, som influtit i rörelsen. Detta 
innebär, att intäkten skall vara av 
sådan beskaffenhet, att den normalt 
är all räkna med och ingår såsom ett 
led i den förvärvsverksamhet, varom 
fråga är. Hit räknas alltså inflytande 
betalning för varor eller produkter, 
som den skallskyldige för i handel 
eller tillverkar, och gäller detta även 
för det fall, att rörelseidkaren vid 
överlåtelse av rörelsen Lill annan lå
ter i överlåtelsen ingå befinlliga va
ror eller produkter. Denna överlåtel
se utgör då så att säga den sista 
affärshändclsen i hans rörelse. Där
emot räknas icke hit sådan intäkt, 
som till den skattskyldige kan infly
ta vid sidan av rörelsen eller utan
för vad som normalt är att anse så
som driflinkomst, såsom exempelvis 
vid avyl lring av personlig lösegen
dom eller för stadigvarande bruk i 

1 Senaste lydelse 19fö): ::16:l 

1. Till intäkt av rörelse hänföras 
samtliga intäkter i penningar eller 
varor, som influtit i rörelsen. Delta 
innebär, att intäkten skall vara av 
sådan beskaffenhet, att den normalt 
är att räkna med och ingår såsom ett 
led i den förvärvsverksamhet, varom 
fråga är. Hit räknas alltså inflytan
de betalning för varor eller produk
ter, som den skaltskyldige för i han
del eller tillverkar, och gäller detta 
även för det fall, att rörelscidkare11 
vid överlåtelse av rörelsen till annan 
låter i överlåtelsen ingå befintliga 
varor eller produkter. Denna överlå
telse utgör då så att säga den sista 
affärshändelsen i hans rörelse. Där
emot räknas icke hit sådan intäkt, 
som till den skattskyldige kan infly
ta vid sidan av rörelsen eller utanför 
vad som normalt är att anse såsom 
driflinkomst, såsom exempelvis vid 
avyttring av personlig lösegendom 
eller för stadigvarande bruk i rörel-
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rörelsen avsedda fastigheler eller 
andra tillgångar - angående för så
dant bruk avsedda maskiner och 
andra inventarier så ock patcnträtler 
och liknande tidsbegränsade rättig
heter ävensom hyresrätter och rättig
heter av goodwills natur, se dock 
andra och tredje styckena här ne
dan. Den intäkt, som erhålles genom 
en dylik, oberoende av rörelsen verk
ställd avyttring, skall tagas i betrak
tande vid inkomstberäkningen för 
förvärvskällan tillfällig förvärvs
verksamhet och bedömas efter de 
för denna förvärvskälla stadgade 
grunder. 

23 

sen avsedda fastigheter eller andra 
tillgångar - angående för sådant 
bruk avsedda maskiner och andra 
inventarier så ock patenträtter och 
liknande tidsbegränsade rättigheter 
ävensom hyresrätter och rättigheter 
av goodwills natur, se dock andra 
och tredje styckena här nedan. Den 
intäkt, som erhålles genom en dylik, 
oberoende av rörelsen verkställd av
yttring, skall Lagas i betraktande vid 
inkomstberäkningen för förvärvskäl
lan tillfällig förvärvsverksamhet och 
bedömas efter de för denna förvärvs
källa stadgade grunder. Såsom skat
tepliktig intäkt räknas icke statligt 
avgångsvederlag i form av engångs-
belopp till renskötselutövare i sam
band med alt han upphör med sin 
renskötsel. 

Till intäkt - - - - - - - - goodwiHs natur. 
Skattskyldig, som - - - - - - - realisationsvinst föreli crcra. 

• bb 
Utskiftar svenskt - - - - - - ,.--- - - - vid utskiftningen. 

Denna lag träder i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå meddelad 
uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och tillämpas 
första gången vid 1972 års taxering. 

Motionsyrkanden 

I samband med propositionen har utskottet behandlat följande motioner, 
nämligen 
A. i anledning av propositionen väckta motioner 

1. motionen 1971: 1279 av herr Larsson i Umeå m. fl. (fp, s, c, m), vari 
hemställs 

att 71 § rennäringslagen får det tillägget alt utöver lantbruksnämnd och 
markägare även jakträttsinnehavare får rätt att påfordra länsstyrelsens 
prövning, 

att 93 § rennäringslagen ändras så till vida att hund som låter sig upp
kopplas inte får dödas, 

att dödandet av hund som ofredat renar omedelbart skall anmälas till po
lismyndighet, samt 

att utskottet utformar lagtexten så att dessa önskemål blir tillgodosedda.; 
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2. motionen 1971: 1367 av herr Carlsson i Vikmanshyttan m. fl. (c, fp, 
m), vari hemställs att riksdagens beslutar 

a) att anta förslaget till rennäringslag men med ändrad lydelse av föl
jande paragrafer: 

3 § 

Renskötsel får - - - (= prop.) - - - dessa fjäll. 
Till samernas uteslutande begagnande ligger kronomark under allmän 

disposition ovan odlingsgränsen och på renbelesfjällen. 

4 § 

Betestid enligt 3 § första stycket 2 skall förlängas om otjänliga väder
leks- och betesförhållanden tvingar till tidigare flyttning om hösten eller 
hindrar återflyttning om våren. 

9 § 

Sameby har - - - (= prop.) - - - byns belesområde. 
Det åligger - - - (= prop.) - - - för renskötseln. 

16 § 

Sameby får - - - (= prop.) - - - för renskölseln. 
Sameby eller medlem i byn får på utmark inom byns betesområde upp

föra renvaktarstuga, kåta, förvaringsbod eller annan mindre byggnad som 
behövs för näringsutövning. 

Är anläggning - - - ( = prop.) - - - till allmänningsskog. 
Vill sameby - - - (= prop.) - - - lantbruksnämnden platsen. 

sen. 

24 § 

Flyttningsvägs sträckning fastställes av domstol om sameby begär det 
eller fråga om sträckningen eljest uppkommer. 

Föreligger särskilda skäl för ändring av fastställd eller eljest gällande 
flyltningsväg och kan ändringen ske utan väsentlig olägenhet för rensköt
seln, kan domstol förordna om ändring av vägens sträckning. 

26 § 

Konungen kan förordna om upphävande av renskötselrälten för visst 
markområde, när området behövs för ändamål som avses i 1 § Jågen 
(1917: 189) om expropriation. För område som är utan betydelse för ren
skötseln får sådant förordnande meddelas med samernas medgivande. 

Upphävande kan - - - (= prop.) - - - ingående befogenheter. 
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28 § 

Medför upphävande av renskölselrätt skada eller olägenhet för rensköt
seln eller för sådan rätt till jakt eller fiske som avses i 25 § eller eljest för 
rättighet, som tillkommer sameby eller medlem därav, utgår ersättning 
därför. 

Ersättning för - - - (= prop.) - - - skäl föreligger. 

32 § 

På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens 
omedelbara disposition och på renbetes fjällen får nyttjanderätt upplåtas 
endast med samebyns medgivande. 

Avser upplåtelsen - - - (= prop.) - - - god jaktvård eller fiske
vård. 

38 § 

Sameby skall anta stadgar för byn. 
Stadgarna skall ange 
1. Samebyns benämning, 
--- (= prop.) ---

10. de ytterligare föreskrifter som behövs. 

70 § 

Har främmande - - - (= prop.) - - - återföra renarna. 
Om ej annat avtalats är den by till vilken renarna hör skyldig att utge 

ersättning för kostnaden för renarnas omhändertagande eller återförande. 

71 § 

Uppehåller sig renar utanför renskötselområdet eller på mark inom detla 
område under tid då renskötsel inte får bedrivas där, kan länsstyrelsen på 
framställning av lantbruksnämnden eller markägare som därigenom lider 
skada eller olägenhet av väsentlig betydelse förordna alt renarna skall 
slaktas och säljas. 

Är del - - - (= prop.) - - - om renarna. 
Kostnaden för - - - (= prop.) - - - ha hört. 

72 § 

Är renskötseln - - - ( = prop.) - - - viss tid. 
Kan överenskommelse ej träffas eller vidtages inte rättelse kan domstol 

efter ansökan av lantbruksnämnden förordna syssloman att omhändertaga 
renskötseln i byn och förvalta byns övriga ekonomiska angelägenheter. 

Syssloman har rätt att av byn erhålla arvode som beslämmes av dom
stolen. 

93 § 

När renar befinner sig inom betesområdc, där renskötsel då är tillåten, 
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eller på flyttning, skall hund i trakten som ej används i renskötseln hållas 
i band eller inslängd om ej länsstyrelsen medger annat. 

Anträffas hund - - - (= prop.) - - - ofredat ren. 
Den som --- - - (= prop.) - - - till polismyndigheten. 

96 a § 

Innan länsstyrelsen, lantbruksnämnden eller annan myndighet meddelar 
beslut eller vidtager åtgärd enligt denna lag eller enligt hestämmelse, som 
ulfärdas med stöd av denna lag, skall den eller de samebyar, för vilka he
slutcl eller åtgärden uppenbarligen kan få betydelse, lämnas tillfälle att 
yttra sig i ärendet. Härvid skall fullständiga handlingar överlämnas.; 

b) att i skrivelse till Kungl. Maj :t som sin mening ultala: 
att bestämmelserna i 30 § rennäringslagen skall avse jämväl kalhugg

ning, hyggesbränning och växtbekämpning av större omfattning, 
att rennäringens samtliga representanter i lantbruksnämndens rennä

ringsdelegation skall utses av Kungl. l\Iaj :t, 
att rennäringens representanter i lantbrnksstyrelsens rennämnd skall äga 

påfordra sammanträde med nämnden, samt 
att rotvärdeersättning i samband med att samer inte utnyttjar sin rält 

till byggnadsvirke in natura skall bestridas av domänverkel.; 
e) all under jordbruksdepartementets huvudlitel till Samefondcn för 

bud ge låret 1971/72 bevilja ett reservationsanslag av {>00 000 kronor.; 
d) att i skrivelse till Kungl. Maj :t hemställa 
att beloppet till allmänna sameändamål ur Samefonden uppräknas till 

400 000 kronor, 
om utredning och förslag beträffande ansvar och skadestånd vid skada 

på ren i samband med skogsavverkning i enlighet med vad som anförs i 
motionen; 

3. motionen 1971: 1368 av herr Häll m. fl. (s), vari hemställs att riks
dagen måtte begära all Kungl. l\faj :t vid utfärdandet av följdförfaltningar 
till rennäringslagen - i syfte att främja renskötselns lönsamhet och en god 
samverkan mellan olika intressen inom renskötselområdel - särskilt be
aktar 

a) att befolkningen i fjällkommunerna blir delaktiga av jakt och fiske 
genom generösa upplåtelser, 

b) att förvaltningen av områdena ovan odlingsgränsen och där ifråga
kommande upplåtelser ordnas med iakttagande av den ordning som inom 
länsstyrelserna kommer att tillämpas i frågor av regionalpolitisk innebörd 
för alt bl. a. möjliggöra en aktiv sysselsätlningspolitik i inlandet, 

c) att rättegångsförfarandet i mål som avser ersättning på grund av be
slut om undantagande av område från renskötseln inte skall {ulraga sökan
den oskäliga kostnader eller onödig tidsspillan, samt 
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d) att inkomsterna från upplåtelser av jakl- och fiskerätt skall kunna tas 
i anspråk för viltvård och fiskevårdande åtgärder.; 

4. motionen 19il: 1369 av herr Lundberg (s), vari hemställs alt riksda
gen målte besluta 

att avslå Kungl. l\faj: ls proposition 19il: 51 med förslag till renniirings
lag, m. m., 

att från 1 juli 1972 upphäva nu gällande rennäringslag, m. m., 
att det länsmässiga ansvaret för rennäring, fiske, jakt, kronans mark.

och vattenområden i renbetesland, deras nyttjande och användning, för
lägges till liinsstyrelserna, vilka i samräd med regering och riksdag skall 
handha arbetsuppgifterna och ansvaret, 

att hitlillsvarande fonder och ekonomiska m. fl. förmåner upphör och att 
lillgängarna får disponeras av länsstyrelserna till fritids- och andra gemen
samma uppgifter, 

att fiske och jakt från den 1 januari 1972 måtte i försla hand uppli'ttas 
åt samtliga inom renbctcsområdet boende och att det skall ankomma på 
länsstyrelserna alt utfärda de inskränkningar som frän fiske- och jaktvärds
synpunkt kan anses erforderliga, samt 

att som riktlinjer för rennäringen skall frän den 1 juli 1972 gälla vad 
som föresläs i rennäringslagens 3 § och alt i övrigt vid renskötselns ut
önmde hänsyn skall tagas till andra intressen; renarna skall såvitt möjligt 
hindras från att komma ulanför betcsområdet eller alt eljest vålla skada 
eller oliigcnhet; flyttning av renarna skall ske i samlade flockar; väg skall 
lagas där minsia skada vållas; vid flyttning skall tillses att renar icke läm
nas kvar på omräde där renskötseln icke är tillåten; flyttning som äger rum 
utanför bctesområdc skall ske utan tidsutdräkt.; 

:'i. molioncn 1971: 1370 av herr Takman m. fl. (vpk), vari hemsliills all 
riksdagen måtte besluta 

a) att följande ändringar företas i förslaget till rennäringslag: 
dels att följande sats i föreslagen lydelse av 9 § utgår: "Sameby får ej 

driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel", 
dels att 38 § punkt 10 erhåller följande lydelse: "10. de ytterligare före

skrifter som behövs", 
dels alt andra och tredje styckena i 72 § ulgår; 
IJ) alt hos Kungl. Maj :t hemställa om den omredigering av 59 §, som för

anledes av el t bifall till i motionen föreslagen annan lydelse av 9 och 38 § §; 
e) att uttala sig för att berörd sameby erhåller lägst 50 % av inkomsterna 

frti.n fiskeupplåtelser; 
d) att ralionaliscringsbidrag vid en samlad uppruslning av rennäringen 

i enlighet med lantbruksslyrelsens förslag fastställes till en hidragsnivå på 
50 %; 

e) alt i fråga om stadgandena rörande renskötsclrällens upphörande (26 §) 
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ge Kungl. Maj :t till känna att vad i motionen anförs - om att såsom skäl 
till renskötselrättens upphävande även skall kunna åberopas vad som kan 
anses vara ändamål av väsentlig betydelse från allmän synpunkt - måste 
ges en mycket snäv tillämpning; 

f) att uttala sig för att samefonden ställs under förvaltning av en helt 
samisk styrelse utsedd av landsmötet.; 

B. vid riksdagens början väckta motioner: 

6. motionen 1971: 507 av herr Stridsman m. fl. (c), vari hemställs att 
riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t anhåller om översyn av jaktstadgan, 
syftande till att ge samerna möjlighet att, då fara för rovdjursangrepp före
ligger, förfölja och döda rovdjur.; 

7. motionen 1971: 990 av herr Carlsson i Vikmanshyttan m. fl. (c), vari 
hemställs att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t anhåller om utredning 
angående samernas rättsliga ställning.; 

8. motionen 1971: 1033 av herr Nilsson i Agnäs m. fl. (m), vari hem
ställs alt riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t anhåller att AMS-meclel får 
användas för bidrag till samer vid uppbyggnad av anläggningar för fiske och 
turism i samebyarna.; 

9. motionen 1971: 1034 av herr Nilsson i Agnäs 111. fl. (m), vari hemställs 
att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t anhåller om en· utredning med 
uppdrag att framlägga förslag angående samernas rättsliga ställning.; 

10. motionen 1971: 1048 av herr Takman m. fl. (vpk), vari hemställs att 
riksdagen i skrivelse till regeringen begär att det regionala handlingspro
grammet för det norrländska inlandet överarbetas med särskilt hänsynsta
gande till samebefolkningens fortsatta existens som etnisk minoritet. 

Beträffande det fullständiga innehållet i motionerna hänvisar utskottet 
till de tryckta motionerna. 

Bakgrund till propositionen m. m. 

Renskötseln är i Sverige förbehållen samerna. Den regleras främst i lagen 
(1928: 309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige (renbetes
lagen). Lagen innehåller, vid sidan av bestämmelser om samernas rätt att 
under vissa förutsättningar begagna vissa områden till underhåll för sig och 
renarna, ingående föreskrifter om formerna för renskötselns bedrivande och 
om rennäringens organisation. Till följd av samhällsutvecklingen har förut
sättningarna för rennäringen liksom för andra näringar ändrats väsentligt. 
Detta har bl. a. lett till ett behov att ändra näringens driftsformer och att 
vidta andra ralionaliseringsåtgärder för att höja näringens lönsamhet. 

Med anledning härav och sedan Svenska samernas riksförbund (SSR) i 
skrivelse den 4 oktober 1963 bl. a. anhållit om översyn av bestämmelserna på 
renskötselns område, tillkallades år 1964 sakkunniga för all se över renbetes-
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lagstiftningen och därmed sammanhängande frågor. De sakkunniga antog 
namnet 1964 års rennäringssakkunniga. 

I skrivelse den 24 januari 1966 hemställde riksdagens justitieombudsman 
om åtgärder bl. a. i syfte dels att ge de renskötande samerna bättre möjlig
het att själva tillvarata sina rättigheter enligt renbeteslagen, dels att hindra 
alt intrång görs i dessa rättigheter. Genom beslut den 11 februari 1966 för
ordnade Kungl. Maj :t att skrivelsen skulle överlämnas till rennäringssak
kunniga för att beaktas vid fullgörande av utredningsuppdraget. 

Rennäringssakkunniga överlämnade i februari 1968 betänkandet Rennä
ringen i Sverige (SOU 1968: 16). Betänkandet innehåller förslag till lag om 
rennäringen, lag om ändring i lagen (1917: 189) om expropriation och lag 
om ändring i lagen (1960: 130) om fiskevårdsområden. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av ett stort antal 
myndigheter och organisationer. 

Rennäringssakkunniga överlämnade vidare i december 1968 efter uppdrag 
av Kungl. Maj :t förslag angående renforskningens organisation m. m. 
(stencil .Jo 1968: 7). över förslaget har yttranden avgetts av i huvudsak 
samma remissinstanser som avgett yttranden över förslaget till lag om ren
näringen m. m. 

Den 11 december 1970 tillkallades härjämte sakkunniga med uppdrag att 
utreda frågan om åtgärder till stöd för samernas språk och kultur m. m. 

Av departementschefen angivna huvudgrunder för reformer i fråga om rennäringen 

I propositionen behandlar departementschefen inledningsvis hnvmlgrun
derna för reformer i fråga om rennäringen. Deparlementschefen anför där
vid följande. 

Rätten till renskötsel är förbehållen samerna. De har rätt att för sin för
sörjning begagna mycket stora områden främst i norra och västra Norrland 
för renbete, jakt, fiske och andra ändamål som har samband med ren
skötsel. Den renskötande befolkningen uppgår till omkring 2 500, fördelade 
på ca 700 familjer. Ungefär fyra femtedelar av de renskötande samerna 
finns i Norrbottens län. Totala antalet renar uppgår till ungefär 200 000-
250 000. Sammanlagt produceras årligen drygt 2 000 ton renkött, vilket sva
rar mot 0,6 procent av den totala produktionen av kött och fläsk inom lan
det. 

Rennäringen regleras genom 1928 års renbeteslag. I lagen finns, utöver 
bestämmelser om vilka som omfattas av renskötselrätten och denna rätts 
innebörd, detaljerade föreskrifter om formerna för renskötselns bedrivande. 
Sålunda innehåller lagen bestämmelser om rennäringens lokala organisa
tion i lappbyar och om ordningen för renskötselns drivande. Länsstyrelser
na och den särskilda administrationen för rennäringen, lappväsendet, som 
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är knuten till länsstyrelserna har enligt renbeteslagcn Yittgående befogen
heler i fråga om renskötseln. Föreskrifterna för rennäringen tillkom vid en 
tid när samernas möjligheter att själva ta till vara sina intressen var Yiisent
ligt mindre än nu, och ett av huvudsyftena med föreskrifterna var all skydda 
samernas intressen. 

Sedan lång tid tillbaka har särskilda åtgärder vidtagits i syfte att gagna 
rennäringen och, om än i mindre utsträckning, den samiska kulturen. Så
lunda ålnjuler rennäringen ett betydande ekonomiskt stöd som numera upp
går till omkring 7 milj. kr. om året. 

Enligt de sakkunniga är rennäringens lönsamhet dålig inom slora delar 
av rensktitselområdet. Många av rennäringens utövare har påfallande låga 
inkomsler. He1märingen är, som elen f. n. bedrivs, otillräcklig som försörj
ningsnnderlag för åtskilliga av näringsutövarna. En av anledningarna här
till iir att näringen inte kunnat tillgodogöra sig rationaliseringsvinsler i sam
ma utsträckning som exempelvis jordbruket. Detta har medfört att lönsam
heten stacligL minskat. Inom näringen förekommer en betydande under
sysselsällning som en följd av alltför små driftsenheler och dåliga möjlig
heter till kompletterande sysselsättning. I fråga om rennäringens framlicls
utsikler framhåller de sakkunniga att det finns goda möjligheter att genom 
olika rationaliseringsåtgärder nå en tillfredsställande och i förhållande till 
andra jämförliga näringar konkurrenskraftig lönsamhet. Detta bedöms av 
de sakkunniga kunna ske med stöd av insatser från det allmännas sida som 
- om hänsyn tas även till rennäringens betydelse för samekulturen -
inte behöver överstiga vad som i andra jämförliga fall anses godtagbart. 
De sakkunniga förordar därför att det allmänna genom administrativa 
insatser och ekonomiskt stöd medverkar till den förbällring av näringen 
som fordras för att renskötselföretagen skall kunna lämna ett tillfredsstäl
lande utbyte. Huvudpunkterna i ett program härför bör vara en omorga
nisation av renskötseln med övergång till en ny driftsform inom ramen för 
särskilt organiserade lokala sammanslutningar, s. k. renbyar. För all reglera 
byarnas verksamhet fordras en speciell associationsrättslig lagstiftning, som 
tillsammans med huvuddelen av den nu gällande renbeteslagen - me<l vissa 
ändringar och tillägg - föreslås ingå i en helt ny rennäringslag. Vidare 
måsle det ekonomiska stödet åt näringen enligt de sakkunniga byggas ut 
samtidigt som den statliga administralionen bör omorganiseras för alt möta 
de nya krav som reformprogrammet medför. 

Remissinstanserna är över lag ense med de sakkunniga om att det är ett 
väsentligt intresse att genom åtgärder av olika slag främja en rationalise
ring av renskötseln. Åtskilliga remissinstanser framhåller rennäringens be
tydelse för samerna som folkgrupp. 

I likhet med de sakkunniga och en enhällig remissopinion anser jag dd 
vara elt angeläget intresse från såviil rennäringens som samhällets syn
punkt all genom rationaliseringsåtgiirdcr av olika slag skapa förutsätt
ningar för en effektivare och mera lönsam renskötsel. Del iir etl samhälls-
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intresse, inte bara från näringspolitiska synpunkter, all renniiringcns lön
samhet förbättras. Rennäringen iir en förutsiittning för bevarande av den 
samiska kulturen. Som de sakkunniga framhållit torde det endast i be
gränsad omfattning vara möjligt för samerna att, om renskötseln skulle 
upphöra, hålla sitt språk, sin slöjd och övriga kulturyttringar levande 
under någon längre tid. Det allmänna bör därför genom olika åtgärder 
medverka till att förbättra förutsättningarna för renskölselns rationalise
ring. Därvid är det av största vikt att rennäringsutövarna själva aklivt del
tar i rationaliseringssträvandena. Om ett effektivt samarbete mellan ren
ägarna kan komma till stånd och stalen på olika sätt främjar rationalise
ringsslriivandena, är enligt min mening framtidsutsikterna för rennäringen 
goda. 

De rikllinj er för reformer inom rennäringen som de sakkunniga angett 
har i huvudsak godtagits under rcmissbehandlingen. Det anses allmänt atl 
elt genomförande av de sakkunnigas förslag bör kunna avsevärt förbättra 
möjligheterna att driva renskötseln rationellt. Särskilt framhålls att den 
ekonomiska och den tekniska utvecklingen lelt till att renskötseln behöver 
bedrivas i allt större enheter för att rationaliseringsfrämjande åtgärder 
skall kunna planeras och genomföras på ett effektivt sätt. Både samerna 
och övriga remissinstanser delar de sakkunnigas uppfattning att de ren
skötande samerna själva bör svara för renskötselns rationalisering och att 
detta lämpligen bör ske inom ramen för särskilt organiserade lokala sam
manslutningar, som bör få större befogenheter i förhållande till både sina 
medlemmar och utomstående än vad de nuvarande lappbyarna har. Även 
de förslag som de sakkunniga lägger fram om ett utvidgat stöd åt rennä
ringen och om en ändrad statlig administration godtas av de flesla remiss
instanserna. 

Även jag kan i princip ansluta mig till de allmiinna riktlinjer för rennä
ringens rationalisering som de sakkunniga dragit upp .. Jag delar alltså de 
sakkunnigas uppfallning att del krävs åtgiirdcr av administrativ, ekono
misk och rättslig arl för att komma till rätta med renniiringens bekymmer
samma ekonomiska läge. 

F. n. pågår en omfattande rationaliseringsverksamhet inom vårt närings
liv. Samtidigt som nya tekniska hjälpmedel gjort det möjligt för varje 
yrkesverksam att producera mycket mer än tidigare har de ökade kost
naderna för arbetskraft och maskiner framtvingat nya förctagsformer och 
som regel en koncentration till större enheter. Inom renskötseln har meka
niseringen påbörjats först under senare år. Slakten har kunnat rationalise
ras. Skotern och kommunikationsradion har slagit igenom som normala 
hjälpmedel. Liksom inom andra områden ger de tekniska hjälpmedlen möj
lighet alt öka arbetsproduktiviteten, och färre samer kan nu sköta ett större 
antal renar. Det vitsordas allmänt att den främsta orsaken till rennäringens 
ekonomiska svårigheter är att driftsenheterna i allmänhet är för små. För 
att råda bot härpå synes det vara lämpligt alt som de sakkunniga föreslagit 
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gå över till en ny organisationsform för renskötseln som gör det möjligt 
att indela renhjordarna i större, rationella driftsenheter. Samtidigt bör sa
merna själva så långt det är möjligt få bestämma i fråga om renskötselns 
rationella organisation. Det innebär att de renskötande samernas egna lo
kala organ bör förstärkas så att de från lappväsendet och andra myndighe
ter kan överta huvudansvaret för rennäringens utveckling. Därav följer 
alt lappväsendet bör kunna upplösas. De administrativa uppgifter som även 
i fortsättningen kommer att finnas på detta område kan ombesörjas av de 
vanliga länsmyndigheterna såsom länsstyrelse, lantbruksnämnd och läns
arbetsnämnd . 

.:\ven genom ett ökat ekonomiskt stöd bör rennäringens rationalisering 
främjas. För stödet bör som de sakkunniga föreslagit i huvudsak gälla 
samma principer och villkor som gäller för jordbrukets rationalisering. 
Härigenom tillgodoses önskemålet att under så långt möjligt samma be
tingelser som gäller för jordbruket åstadkomma en rationellare produk
tion. 

1928 års renbeteslag präglas av de förhållanden och synsätt som rådde 
vid dess tillkomst och är i behov av en översyn. Vidare behövs associa
lionsrättsliga bestämmelser för de föreslagna nya lokala organen för ren
skötseln. I likhet med de sakkunniga vill jag därför förorda att 1928 års 
renbeteslag ersiilts med en ny lag i ämnet. 

SSR har i sitt remissyttrande kritiserat de sakkunnigas förslag och hävdat 
alt dessa saknar samepolitisk målsättning. Det bör framhållas att de sak
kunniga inte har haft i uppgift att utarbeta ett samepolitiskt program. 
Deras uppgifter har i princip varit begränsade till renskötselns rationalise
ring .. Jag vill i detta sammanhang erinra om att Kungl. Maj :t tidigare på 
anmälan av statsrådet Lidbom bemyndigat chefen för utbildningsdeparte
mentet att Lillkalla sakkunniga för utredning rörande samernas kulturfrå
gor ni. m. 

Belräffande departementschefens allmänna motivering i övrigt, de sak
kunnigas förslag, remissyttrandena samt specialmotiveringen till lagförsla
gen hänvisar utskottet till propositionen. 

Utskottets yttrande 

Inledning. Frågan om varifrån samerna härstammar och när de kommit 
till Skandinavien har varit mycket omdiskuterad. Numera är man emellertid 
tämligen ense om att samerna invandrat österifrån. Under forntiden utbred
de de sig så småningom över stora områden i Finland och norra Skandina
vien. Som renskötare omnämns de i litteraturen först vid slutet av 700-talet. 
Redan ett sekel senare synes emellertid renskötseln ha nålt en relativt hög 
utveckling. I Sverige uppehöll sig samerna under århundraden framför allt 
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i Norrbottens och Västerbottens lappmarker, där de anses utgöra den ur
sprungliga befolkningen. Först på 1600-talet synes de ha nått Dalarna och 
Hälsingland och på 1700-talet hade de sin största utbredning i Sverige. Vid 
slutet av 1600-talet började kronan vidta åtgärder för att stimulera nybyg
gare att bosätta sig i lappmarkerna. På grund av de konflikter som uppstod 
mellan samer och nybyggare gjordes tidigt försök att dra upp en gräns mel
lan de egentliga lappmarkerna och kustlandet. Först på 1750-talet blev dock 
gränsen uppgången i sin helhet. Denna gräns, lappmarksgriinsen, som fort
farande gäller, grundades på utredningar och vittnesmål samt förlades till 
utkanterna av de områden, till vilka samerna vid denna tid hade obestridd 
nyttjanderätt. Sedan det så småningom visat sig att upptagandet av ny
byggen i de övre fjällmarkstrakterna medfört vissa olägenheter för samerna 
saml i åtskilliga fall även för nybyggarna själva förordnade Kungl. Maj :tår 
1867 all, för att skydda samernas och nybyggarnas ömsesidiga rättigheter 
och för alt förebygga tvister mellan dem, en gräns skulle bestämmas mellan 
den egentliga fjällbygden och den till odling tjänliga delen av Norrbottens 
och Västerbottens lappmarker. Genom särskilda beslut av Kungl. l\faj :t 
blc\' denna gräns, odlingsgränsen, sedermera fastställd. Odlingsgränsen är 
nu npphnggen i terrängen som en rågång från Karesuando i norr till Jämt
lands län i söder. Avsikten med odlingsgränsens bestämmande var att trak
terna ovanför densamma skulle utgöra ett åt samerna förbehållet område. 
Några yllerligare nybyggen skulle inte få anläggas där. Denna princip har 
dock inte helt kunnat upprätthållas. Sålunda har stora bebyggelsecentra 
vuxit upp bl. a. i anslutning till gruvfyndigheterna. Å andra sidan innehar 
odlingsgränsens tillkomst inte att samerna utestängdes från de beten som de 
av ålder utnyttjat nedom ocllingsgränsen. Inom .Jämtlands län, där någon 
territoriellt bestämd lappmark inte funnits, avsattes i samband med av
viltringarna på 1840-talet vissa s. k. renbetesfjäll för samernas begagnande. 
Renbetesfjällen har därefter utvidgats genom att ell antal av kronan in
köpta hemman och lägenheter upplåtits för renskötsel. Vid sidan om ren
hetesfjällen har inom Jämtlands län och nordvästra delen av Kopparbergs 
län vissa kronoparker upplåtits för renbete. 

Omfallningen av samernas betesrätt reglerades närmare första gången i 
187:3 års avvittringsstadga. Denna reglering, som i stort sett utgjorde en 
konfirmering av bestående förhållanden, innebar att betesrättcn skulle få 
utövas såväl på kronans som enskildas marker. Dock begränsades betes
rätten prt enskild mark nedom odlingsgränsen till vintertid. Vidare skulle 
samerna i viss utsträckning äga rätt att till husbehov ta virke frän skogen 
och även yara berälligade att på utmark jaga och fiska. För den bofasta be
folkningen däremot innebar avvittringarna alt de olika skifteslagen i fort
sättningen var hänvisade till jakt och fiske inom byns egna genom avvill.
ringen gränsbestämda områden och alt de gick förlustiga den rätt till jakt 
och fiske som de av sedvana hade åtnjutit i ungefär samma omfattning som 
samerna. 

3 Riksdagen 1971. 16 sam!. Nr 37 
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År 1886 utfärdades den första renbeteslagen som år 1898 ersattes av en 
ny. I båda upptogs i princip samma bestämmelser som varit gällande i av
seende på samernas rätt att uppehålla sig med sina renar på vissa trakter. 

Nu gällande renbeteslag från år 1928 bygger på de tidigare renbeteslagar
na. Enligt lagen utgör renskötseln en såväl monopoliserad som privilegierad 
näring. Den är monopoliserad såtillvida att renskötsel med utnyttjande av 
annans mark endast får utövas av samer. Renskölselrätlen innefaltar i 
första hand befogenhet för same att på de trakter, där han äger uppehålla 
sig med sina renar, begagna sig av land och vatten till underhåll för sig och 
renarna. Lagen innehåller bestämmelser om vilka områden samerna får 
nyttja för renbeten samt bestämmelser om rätt för samer att uppföra bygg
nader och stängsel, om rätt för dem alt ta virke till husbehov samt om sa
mernas rätt till jakt och fiske. För renskölselns bedrivande är samerna in
delade i lappbyar. 

Renskötselområdet omfattar totalt mer än 150 000 km~. Den allra största 
delen av renbetesmarkerna utgörs av kronomark. Antalet i renskötsel sys
selsalta personer har minskat successivt sedan slutet av 1800-talct. Den ren
skötande befolkningen uppgår till omkring 2 500, fördelade på ca 700 famil
jer, varav fyra femtedelar finns i Norrbottens län. Såsom framgår av den 
föregående redogörelsen (s. 30 f.) är rennäringens lönsamhet dålig inom 
stora delar av renskötselområdet. Många av rennäringens utövare har på
fallande låga inkomster och är i betydande omfattning undersysselsatta. En 
av anledningarna härtill är att näringen inte kunnal tillgodogöra sig ralio
naliseringsvinster i samma utsträckning som exempelvis jordbrukel. 

I propositionen framhålls att det är ett angeläget intresse från såväl ren
näringens som samhällets synpunkt att genom rationaliserings[ttgärder av 
olika slag skapa förutsättningar för en effektivare och mera lönsam ren
skötsel. Det betonas att det är ett samhällsintresse, inte bara från närings
politiska synpunkter, att rennäringens lönsamhet förbättras. Rennäringen 
torde nämligen utgöra en förutsällning för bevarande av den samiska kul
turen. Det allmänna bör därför enligt departementschefen genom olika åt
gärder medverka till att förbältra förutsättningarna för renskölscln. Depar
lementschefen anför alt det därvid är av största vikt all rennäringsutövarna 
själva ges möj lighel att aktivt delta i rationaliseringsslrävandena. Enligt de
partemenlschefens uppfattning krävs det åtgärder av a<lministraliv, ekono
misk. och rättslig art för att komma till rätta med rennäringens bekymmer
samma ekonomiska läge. 

De förslag som i nämnda syfte framläggs innebär i korthet att en ny or
ganisalionsform lillskapas för renskötseln som gör det möjligt alt indela 
renhjordarna i större rationella driftsenheter än för närvarande. De rcn
skiitande samernas egna lokala organ förstärks så att de från lappväsendcl 
och andra myndigheter kan överta huvudansvaret för rennäringens ulveck
ling. Genom ökat ekonomiskt stöd enligt i huvudsak samma principer och 
villkor som giiller för jordbrukets rationalisering bör rennåringens ralionali-



JoU 1971: 37 35 

sering frä!njas. 1928 års renbeteslag föreslås ersatt med en ny lag i ämnet, 
rennäringslagen. 

I motionen 1971: 1369 hävdas att rennanngen ej bör vara förbehållen 
samerna utan stå öppen för alla svenska medborgare. Enligt motionären 
kan det inte vara rimligt att längre bibehålla en undantagslagstiftning för 
samerna. l\fotionären anser att sysselsättnings- och inkomstsvårigheter för 
samer och andra som bor i :Xorrland är gemensamma och måste bedömas 
som en enhet. Rennäringen bör enligt motionären självfallet få utnyttja 
renbetesmarkerna så länge dess utövare kan få en rimlig försörjning därav. 
Därefter bör vederbörande länsstyrelser ha ansvaret för det lämpliga utnytt
jandet av markerna. Mot bakgrund av det anförda yrkas i motionen avslag 
:°t propositionen och upphävande av gällande renbeteslag. Det länsmiissiga 
ansvaret för rennäringen, fisket, jakten och kronomarkernas nyttjande bör 
enligt motionärens mening läggas på länsstyrelserna, som bör få disponera 
hittillsvarande fonder. Vidare anses att fiske och jakt bör upplåtas åt samt
liga inom renskötselområdet boende och att som riktlinjer för rennäringen i 
fortsättningen bör gälla vad som nu förordas i 3 och 65 §§ i förslaget till 
rennäringslag. 

Utskottet anser för sin del att mycket talar för att, såsom i.:iven anförs i 
propositionen, det endast i begriinsad omfattning torde vara möjligt för 
samerna att, om renskötseln skulle upphöra, hålla sitt språk, sin slöjd och 
övriga kulturyttringar levande någon längre tid. Rennäringen är diirför, 
såsom departementschefen framhållit, en förutsättning för bevarande av 
den samiska kulturen. Med hänsyn härtill bör renskötselrätten enligt utskot
tets mening även i fortsättningen vara förbehållen samerna. Motionen 1971: 
1369 bör följaktligen avslås. 

I det följande tar utskottet upp till närmare behandling de delar av pro
positionen som berörts i de i anledning av propositionen väckta motionerna 
samt behandlar därjämte vissa frågor som har samband· därmed och som 
aktualiserats i några vid riksdagens början väckta motioner. 

Samernas rättsliga ställning rn. rn. I de vid riksdagens början väckta mo
tionerna 1971: 990 och 1971: 1034 erinras om samernas urgamla rätt alt 
nyttja fji.illområdena för renskötsel och till jakt och fiske. Genom framväx
ten av det moderna samhället utsätts de för en rad ingrepp i samband med 
tillskapandet av gruvor, kraftverk, vägar m. m. Enligt motionärernas mening · 
kan samernas intressen i rättsliga sammanhang inte anses behörigen till
varatagna med nu rådande ordning i organisatoriskt hänseende. Det påpe
kas sålunda att samerna inte äger föra sin egen talan t. ex. vid intrång i ren
skötseln, utan all talan i stället förs av statliga myndigheter, något som mo
tionärerna finner från rältssäkerhetssynpunkt otillfredsställande. Mot bak
grund av angivna förhållanden yrkas i de båda motionerna att riksdagen 
begär tillsättande av en utredning angående samernas rättsliga ställning. 

SYenska samernas riksförbund (SSR) har i remissyttrande över rcnnä-
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ringssakkunnigas betänkande kritiserat att de sakkunnigas förslag saknar 
samepolilisk målsättning. SSR gör vidare gällande att samerna har en mera 
omfattande rätt till renbetesområdena än som framgår av renhetcslagen. 
Denna uppfattning grundar SSR framför allt på historiska skäl. Samernas 
rätt till marken bör enligt SSR karakteriseras som en medäganderäll eller 
ständig besittningsrätt. SSR anser alt i den nya lagen samernas rätt till i 
vart fall jakt och fiske bör klart erkännas som en samebyarnas lillhörighcl. 

Såsom framgår av det anförda synes samerna inte godta själva den prin
cipiella grundvalen för den nu föreslagna lagstiftningen. Lagrådet anser all 
detta förhållande inte är tillfredsställande. Utskottet vill emellertid under
stryka att det inte ingått i de rennäringssakkunnigas uppgift alt ta ställning 
till frågan om vilken rätt till land och vatten som samerna kan grunda på 
hävd eller äldre rältsordning. I direktiven anfördes nämligen att syftet mecl 
utredningen borde vara att - med utgångspunkt från att rennäringen allt
jämt skulle vara förbehållen samerna och från renbeleslagcns huvudsakliga 
innehåll rörande samernas särskilda rättigheter i förhållande till kronan och 
andra rättsinnehavare - samerna borde i all den ulsträcknilig som var 
möjlig äga själva bestämma rörande rennäringens rationella organisation. 
Erinras må att vissa lappbyar och enskilda samer väckt talan mol Kungl. 
Maj :t och kronan om i första hand bättre räll än kronan till renbctesfjällen 
i Jämtlands län samt att ytterligare processer är alt vänta. En slutlig dom
slolsprövning av föreliggande tvistefrågor torde dock dröja åtskilliga ftr. 
En lösning av rationaliseringsproblemen och en förbättring av rennäringens 
lönsamhet kan emellertid inte anstå. Såsom lagrådet anfört synes i rådande 
läge och i avbidan på ·att föreliggande tvistefrågor prövas av domstol få god
tas att den nya lagstiftningen byggs upp på samma grund som gällande ren
beteslag. I likhet med departementschefen är utskottet inte berett att nu i 
hela dess vidd förorda en omprövning av frågan om samernas rätt till mark 
och vatten inom renskötselområdet. Utskottet vill dock understryka att elt 
antagande av den föreslagna rennäringslagen inte innefattar något ställ
ningstagande i föreliggande tvistefrågor. 

Nu ifrågavarande lagförslag innebär en genomgripande förstärkning av 
samernas sjlilvbestämmanderätt i fråga om renskötselns organisation och 
deras egna ekonomiska angelägenheter. För gemensam drift av renskötseln 
inom lappbys område bildas en ny typ av juridisk person, kallad sameby, 
som i sina huvndclrag är uppbyggd enligt de principer som gäller fiir ekono
misk förening. Utmärkande för samebyn lir vidare alt samtliga rcniigare 
inom lappbyn lir skyldiga att vara medlemmar i samebyn. Förslaget innebiir 
alt samebyarna övertar huvudansvaret för rennäringens utveckling från 
lappv~isendet, som upplöses. Enligt 10 § i lagförslaget skall sameby före
träda medlemmarna i frågor som rör renskötselrättcn eller medlemmarnas 
gemensamma intressen inom rennäringen i övrigt. Här åsyftas inte bara Yacl 

som rör elen egentliga renskötselrätten utan även t. ex. frågor om jakt eller 
fiske, vilka rättigheter ingår som birättigheter i renskötsclrätten. Lagrådet 
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har vid granskningen av denna paragraf framhållit att det inte torde få an
ses föreligga hinder mot att sameby för medlemmarnas räkning för talan 
iiven angående sådana rättigheter i avseende å renbelesområdena som har 
samband med renskötseln och som de anser sig ha på annan grund än före
varande lag. 

Utskottet finner mot bakgrund av det anförda inte motiverat att nu på
kalla en utredning om samernas riitlsliga ställning. Utskottet avstyrker diir
för motionerna 1971: 990 och 1971: 1034. 

I den vid riksdagens början väckta motionen 1971: 1048 yrkas att riksda
gen skall begära att de regionala handlingsprogrammen för det norrländska 
inlandet överarbelas med särskilt hänsynstagande till samebefolkningens 
fortsatta existens som etnisk minoritet. Till stöd för yrkandet anförs alt 
det är av vikt att allt görs för att säkerställa ett mångsidigt näringsliv för 
samerna. Vidare framhåller motionärerna betydelsen av att en snabb och 
omfattande satsning sker på samtliga de tätorter där samefamiljer är bo
satta. Enligt motionärerna är en utveckling nödvändig även av sådana orter 
där samer iir bosatta men befolkningsunderlaget i övrigt bedöms vara för 
litet för särskilda regionalpolitiska åtgärder. Motionärerna anser alt de re
gionala handlingsprogrammen bör kompletteras utifrån dessa synpunkter 
om inte särskilda hänsyn redan tagits till samerna som etnisk minoritet. 

l.J"tskottet delar motionärernas uppfattning att det är angeläget alt aller
nativ sysselsättning kan beredas inom renskötselområdct för de samer som 
inte får tillräcklig sysselsättning inom själva renskötseln. I propositionen 
framläggs också förslag i syfte att främja sådan sysselsättning. Sålunda 
framhålls det att man vid upplåtelser av renbetesmark för turistiindamål 
bör eftersträva att samerna bereds arbetstillfällen. Vidare framstår det enligt 
departementschefen som en väsentlig uppgift för lantbruksniimnderna alt 
- efter samråd med bl. a. samerna själva och arbetsmarknadsmyndigheler
na - inom renskötselområdet skapa nya arbetstillfällen för samerna. Ut
skottet förutsätter i likhet med rennäringssakkunniga att arbetsmarknads
organen liksom hittills kommer alt göra betydande insatser inom föreva
rande område. Utskottet anser det även angeläget att effektiva åtgärder vid
tas i syfte att skapa möjligheter för den övriga bofasta befolkningen alt stan
na kvar inom området. Därest de befolkningscentra som där finns avfolkas 
och såväl kommersiella som samhälleliga servicefunktioner till följd härav 
upphör torde renskötseln komma att allvarligt äventyras. De regionala hand
lingsprogram, som nu är under utarbetande, är emel:Iertid avsedda att skapa 
klarhet i vilka åtgärder som i angivet hänseende är möjliga atl vidta. Ut
skottet förutsätter alt i berörda länsprogram även sameorlernas speciella 
problem beaktas. 

Med hänsyn till det anförda anser ulskollct det inte vara erforderligt med 
någon särskild åtgärd från riksdagens sida i anledning av motionen 1971: 
1048. 

Likaså finner utskottet vad i det föregående anförts ge vid handen att syf-
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tel med motionen 1971: 1033 bör kunna tillgodoses utan något särskilt riks
dagens uttalande. 

I förevarande sammanhang vill utskottet understryka att det är av vikt all 
skyddet för rennäringen inte utformas så att den övriga bofasta befolkning
ens möjligheter att förbättra sin ekonomi försvåras. Såsom framhålls i mo
tionen 1971: 1368 skulle ett alltför ensidigt tillgodoseende av de rcnskötan
de samernas intressen kunna motverka en utveckling av tätorlcrna. Detta 
skulle på sikt kunna få en negativ inverkan iiven på de renskötande samer
nas förhållanden. Avvägningen mellan renskötselns intressen och andra in
tressen är dock en ömtålig fråga. Utskottet återkommer till detta spörsmål i 
det följande. 

Renskötselrätt. I förslaget till rennäringslag föreskrivs i 1 § att riitt alt en
ligt lagen begagna mark och vallen till underhåll för sig och sina renar (ren
skölselrält) tillkommer den som är av samisk härkomst om hans föriildrar 
eller någon av hans far- eller morföräldrar haft renskötsel som stadigva
rande yrke. Liinsstyrelsen kan vidare om särskilda skäl föreligger även i 
andra fall medge person med samisk hiirkomst renskölselriHt. I 3 § finns in
tagna bestämmelser om inom vilka områden renskötsel får bedrivas, dels 
hela året, och dels under tiden den 1 oktober-den 30 april. 

I motionen 1971: 1367 yrkas att till 3 § skall fogas en besUimmelse av in
nehåll alt "till samernas uteslutande begagnancle ligger kronomark under 
allmiin disposition ovan odlingsgränsen och på rcnbetesfjällen". Till slöc.l för 
yrkandel anförs atl lagstiftningen i avvaktan på slutförandet av pågående 
domstolsförhandlingar inte bör utformas så att inskränkningar sker i de 
riittigheler samerna för närvarande har eller söker få fastlagda genom ri.ilts
lig prövning. 

Uttrycket "områden som blivit Lill lapparnas uteslutande begagnande an
visade'' förekommer i lagtext första gången .i 31 § i 1898 års renbetes lag. i 
nu gällande renbeteslag. återfinns uttrycket i 56 §, som behandlar nyttjande- . 
rätlsupplålelscr på nfönnda områden. Det bör observeras alt med lapp avses 
i gällande lag (1 §) var och en, som enligt vad i lagen anförs äger. riil L till 
renskötsel. 56 § berör således endast områden som blivit för de renskölantlc 
lapparnas uteslutande begagnande anvisade. Med denna beskrin1ing a'.·ses 
enligt renheteslagens förarbeten (prop. 1928: 43 s. 171) renbetesfjiillen i 
.Jämllands län smul de delar av lappmarkerna ovan odlingsgränscn som ej är 
under enskild disposition. I förslaget till rennäringslag återfinns motsva
rande bestämmelser om nyttjanc.lerättsupplåtelser i 32 §. De berörda områ
dena har i enlighet med renniiringssakkunnigas förslag beskrivits som "kro
nomark ovanför odlingsgriinsen som står under statens omedelbara disposi
tion och på renhetesfjällen". Enligt de sakkunniga åsyftas med denna be
skrivning ingen iindring i förhållande till nuvarande definition. 

Av det nu anförda torde framgå att den i föreliggande lagförslag använda 
form11leri11ge11 in Le, såsom motioniirerna ifrågnsalt, är avsedd all inskriinka 
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de rättigheter som samerna f. n. har. Enligt utskottets mening kan det dock 
inte förnekas att bytet av beskrivning på områdena kan komma att framstå 
som en inskränkning i förhållande till gällande rätt. Fi)r unchikande av så
dant missförstånd bör den i två renbeteslagar använda definitionen återfin
nas även i den nya rennäringslagen. Den av motioniirerna föreslagna utform
ningen innebär emellertid en utvidgning i förhållande till gällande rätl och 
bör därför inte användas. Ett infogande av den äldre defini lionen i 3 eller 
32 §§ låter sig av lagtekniska skäl svårligen göra. Enligt utskottets mening 
bör i stället genom en övergångsbeslämmelse göras klart alt beskrivningen i 
32 § på berörda områden slår i full överensslämmelse med den tidigare an
vända definitionen. Att en sådan övergångsbestämmelse införs i lagförslaget 
anser utskottet vara motiverat även från den synpunkten alt ullryckel "om
råde anvisat till lapparnas uteslutande begagnancle" återfinns jämväl i an
nan lagstiftning, t. ex. lagen den 5 maj 1960 om fiskevårdsområden och kun
görelsen den 8 juni 1951 angående förvaltningen av kronans fisken. 

Genomförs den av utskottet föreslagna lagändringen hiir motionen 1971 z 
1367 kunna anses i denna del besvarad. 

4 § i lagförslaget innehåller beslåmmelser om förliingning av tiden {iJr vin
terbetet. Sådan förlängning kan av lantbruksnämnden medges så,itt avser 
kronomark, om det behövs på grund av ogynnsamma vä1lerleks- eller heles
förhållanden eller av annat särskilt skål. I fråga om ailnan mark får tiden· 
förlängas med iigarens samtycke. 

I motionen 1971: 1367 hemstiills alt paragrafen iindras så att vinlerbetes
tid skall förltingas om otjiinliga väderleks- och helesförhållanden tvingar· 
till tidigare flyllning om hösten eller hindrar återflyttning- om \'åren. Be~ 
gränsningen till kronomark har således borllagits i motioniirernas förslag. 
Någon närmare motivering lill ändringsförslaget finns inte angiven i 'molio-· 
nen. Från samernas sida har dock framhållits betydelsen av· att jämväl be
triiffande enskild mark en förliingning av bctestiden skall kunna komma· i· 
fråga, åven om markiigaren motsätter sig delta. 

De renskötande samerna-har iiven i gällande lag rätt till förlängning riv· 
vinterbetestiden; dock endast om otjänliga väderleks- eller betesförhållanden · 
tvingar till tidigare flyttning om höslen eller hindrar återflyttning om vå
ren. I förhållande till gällalide lag iimebär således propositionen en för.: 
stärkning av samernas rätt därigenom alt inle endast väderleks- eller· be.;. 
tesförhållanden utan även annat särskilt skäl skall kunna ligga till· grund 
för en förliingning av betcsliden. A andra sidan irmebiir lagförslaget en in
skränkning i nu giillande riitt genom att samerna, när det gäller enskild 
mark, i forlsällningen skall vara beroende av. markiigarens ·samtycke till 
förlängningen. 

Enligt utskottets mening medför den i propositionen föreslagna möjlig
heten alt förlänga belestiden iivcn av annat särskilt skiil än ogynnsamma 
väderleks- eller betesförhållanden betydande fördelar för samebyarna. Ut
skotlet tillstyrker därför propositionen i denna del. Däremot kan utskottet 
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inte biträda förslagel att inskränka rätten till förlängning av. betesliden till 
atl avse endast kronomark. En sådan begränsning synes kunna medföra inte 
oväsentliga nackdelar för samebyarna. l\fotionsyrkandel om att all renbe
tesmark bör kunna bli föremål för en förlängning av bctcstiden hör därför 
enligt utskottets mening bifallas. Den av motionärerna föreslagna lagtexten 
kan dock utskollet inte godta i oförändrad form. Av lagstadgandet bör näm
ligen bl. a. klart framgå vilken myndighel som är lillstftndsmyndi.ghct och 
vidare ska11, i enlighet med utskoltets uttalande i det föregående, förläng
ning av belestiden kunna medges av "annat särskilt skäl". Enligt utskottets 
mening bör lantbruksnämnden vara nyssnämnda lillståndsmyndighct. 

Med hänvisning till del anförda förordar ulskoltct att 4 § får den lydelse 
som i u lskottets hemställan betecknas som utskotlcls förslag. 

Rennäringens lokala organisation. Såsom ulskottct i det föregående anfört 
har i förslaget till rennäringslag tillskapats en ny typ av juridisk person, 
sameby, som har till ändamål att enligt sagda lag för medlemmarnas ge
mensamma bästa ombesörja renskötseln inom byns betcsområde. Enligt 9 § 
andra stycket åligger det sameby särskilt att svara för att renskötseln drivs 
på ekonomiskt bästa sätt och att utföra, underhålla och driva anläggningar 
som behövs för renskötseln. I tredje stycket i samma paragraf föreskrivs 
vidare att sameby inte får bedriva annan ekonomisk verksamhet än ren
skötsel. 

I motionerna 1971: 1367 och 1971: 1370 hemställs all sistnämnda stycke 
skall utgå lir.lagtexten. Vidare yrkas vissa därav föranledda följdändringar 
i 16, 38 och 59 §§. Till stöd för yrkandena anförs i motionerna att det är 
önskvärt att sameby får bedriva all slags ekonomisk verksamhet som är äg
nad att stärka byns ställning. Särskilt angeläget är enligt motionärerna att 
samerna får möjlighet att bedriva s. k. kombinationsnäringsfång under de 
tider på året, då renskötseln endast kräver arbetskraft i begränsad omfall
ning. 

Utskottet vill till en början framhålla att benämningen sameby enligl ut
skottets mening inte är en hell träffande beskrivning på ifrågavarande orga
nisationsform. Rennäringssakkunniga föreslog i sitt betänkande alt den nya 
lokala organisationen skulle kallas renby och anförde som motivering här
för alt del var önskvärt alt redan av namnel framgick den hnn1cluppgifl 
- att svara för renskötseln inom ett vissl område - som ansågs skola till
komma den nya organisationen. Benämningen renhy har sedan i propositio
nen ändrats till sameby efter hemställan av SSR. Även om enligt utskottets 
mening en mera klargörande benämning hade varit rensköt ar- eller rcn
skötsclförcning vill utskottet inte motsätta sig propositionens förslag pft 
denna punkt. 

De associationsrätlsliga reglerna i lagförslaget har utformats för alt kun
na tillgodose samebyns förut angivna ändamål. Sålunda föreslås rösträtten 
på bystämma i flertalet frågor bli avhängig av del antal renar som den 
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röstberättigade innehar. Vidare skall enligt förslaget kostnaderna för ren
skötseln fördelas mellan de renskötande medlemmarna efter reninnehavet. 
Dessutom finns bestämmelser om skyldighet för de renskötande medlem
marna all förskottera erforderliga medel för renskötseln samt om slutlig 
fördelning av kostnaderna för denna, varvid renskölande medlem skall 
gotlskrivas erlagt förskott och värdet av arbete som han och hans husfolk 
utfört för byn. Av det anförda framgår alt ett bifall till motionsyrkandena 
skulle krän1 en betydligt mera genomgripande omarbetning av lagförslaget 
än vad som förutsatts i motionerna. 

Utskottet vill i detta sammanhang vidare understryka all det i 11 § i lag
förslaget har uppställts krav på medlemsskap i sameby såsom förutsättning 
för utövandet av renskötselrätten och de därmed förenade rällighcterna. 
Sameby utgör således enligt lagförslaget en obligatorisk sammanslutning för 
renskötare, vilka, på sätt framgår av bestämmelserna om förskotlsskyldighet 
(43 §), skall ha elt obegränsat ansvar för dess skulder. Att låta en på dettn 
sätt uppbyggd företagsform bedriva annan ekonomisk verksamhet än den för 
vilken den är avsedd måste enligt utskottets mening anses mindre lämpligt. 
Utskottet finner med hänsyn till det anförda väl motiverat alt samebys än
damål begränsas så som föreslagits i propositionen. 

Utskottet vill emellerlid understryka att utskottet genom detla ställnings
tagande självfallet inte avser att samerna skall hindras all ägna sig åt andra 
sysselsättningar vid sidan av renskötseln. Såsom utskottet i det föregående 
framhållit, anser utskottet det angeläget att alternativa etablerings- och sys
selsättningsmöjligheter i erforderlig omfattning kan beredas dem för vilka 
renskötseln är otillräcklig som försörjningsunderlag. önskar medlemmar i 
sameby bedriva sådan sidoverksamhel i samverkan står det, såsom deparlc
mentschefcn framhållit, givetvis medlemmarna fritt alt bilda bolag, ekono
misk förening eller annan lämplig företagsform för verksamheten i fråga. 

På anförda skäl bör med bifall till Kungl. Maj :ts förslag i nu berörda hän
seenden ifrågavarande yrkanden i motionerna 1971: 1367 och 1971: 1370 
avslås. 

Flyttningsvägar. Samerna har enligt renbeteslagen rätt att med sina renar 
flylla mellan de områden, där de äger uppehålla sig med renarna, och att 
därvid använda sig av de flyttningsvägar som av ålder nyttjas för delta än
damål. I händelse av tvist skall länsslyrelsen bestämma flyllningsvägs 
sträckning. Länsstyrelsen kan också under vissa omständigheter förordna 
om ändring av vägens sträckning. 

Motsvarande bestämmelser upptas i 24 § i föreliggande lagförslag, dock 
med vissa ändringar, nämligen att själva flyttningsrätlen knutits till same
byn i stället för till den enskilde renägaren, och all som prövningsinstans 
länsstyrelsen ersatts med lantbrnksnämnden. Vidare föreskrivs att sameby, 
även om tvist inte föreligger, skall kunna begära fastställelse av flyttnings
vägs sträckning. 
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I motionen 1971: 1367 anförts att samernas rätt till. flyttningsvägar vilar 
på gammal hävd och att talan väckts vid domstol i fråga som rör flyttnings
väg. Det är därför enligt motionärernas mening inte lämpligt att fastslällel
scrätten läggs på lantbruksnämnden. Molionärerna yrkar därför alt stad
gandel ges den innebörden att samerna skall ha rätt att föra frågan om rätt 
till flyllningsväg inför domstol. 

Utskottet delar för sin del departementschefens uppfattning att fråga om 
flyttningsvägs sträckning liksom f. n. bör avgöras av administrativ myndig
het. Utskottet anser det också lämpligt att prövningen av hithörande ären
den i forlsältningen får handhas av lantbruksnämnden. Som närmare -be
handlas i det följande avses lantbruksnämnds beslut i rennäringsärenden 
böra fattas av en särskild rennäringsdelegation med representanter för bl. a. 
rennäringsutövarna. När det gäller frågor om intrång i flyttningsrätten t. ex. 
avstängning av flyttningväg, står det, såsom deparlementschcfcn påpekat, 
givetvis sameby fritt att vid domstol väcka talan mot den som vidtagit åt
giirden med yrkanden om återställande av vad som rubbats och om ersätt
ning för skadan. 

I enlighet med det anförda föreslår utskottet att motlonen 1971: la67 i 
denna del avslås. 

Upphävande av renskötselrätt, rn. rn. Förslaget till rennäringslag inne
håller i 26 § första meningen en bestämmelse om att Kungl. Maj :t kan för
ordna om upphävande av rcnskötselrätten för visst markområde, när områ
det behövs för ändamål som avses i l § expropriationslagen eller för annat 
ändamål a\' väsentlig betydelse från allmiin synpunkt. Den föreslagna be
stämmelsen motsvarar i huvudsak 5 § i rcnbcteslagen. I de sålunda angivna 
förutsättningarna för upphävande av renskötselrätten görs i andra mening
en i 26 § en .viss modifikation beträffande område som väsentligen är utan 
bctyddse för renskötseln. I motsats till gällande rätt får för sådant område 
förordnande om upphävande av renskötsclriittcn meddelas när området be
hövs för allmänt iindamål. 

I motionen 1971: 136i framhålls att frågan om inskränkningar i rensköt
selriilten iir en kärnfråga i det nya lagförslaget. Motionärerna anser att det 
för upphävande av renskötsclrätt bör gälla samma förutsiittningar som vid 
expropriation av rättighet till mark. De yrkar diirför att orden "eller för 
annat ändamål av viiscntlig betydelse från allmän synpunkt" utgår nr lag
texten .. :\ven i motionen 1971: 13i0 uttrycks tveksamhet om i föregående 
mening citerade ord bör tas med i lagtexten. l\fotionärerna nöjer sig dock 
med att yrka att riksdagen skall uttala att de citerade orden ges en snäv 
tolkning. I fråga om område, som iir väsentligen utan betydelse för rcnnä
ringeu, framhålls i motionen 1971: 136i att förordnande om upphävande av 
renskötselriitten endast hör kunna meddelas efter samernas medgivande. 
Motioniirerna hemsläller att lagtexten utformas i enlighet härmed. 

Utskottet vill till en början framhålla att rcnskötsclrätten iir ett slags 
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nyttjanderätt som får anses som en sådan särskild rätt som avses i 1 § andra 
stycket expropriationslagen. Den i propositionen föreslagna bestämmelsen 
i 26 § första meningen innebär emellertid att renskötselrätten likväl skall 
kunna tvångsvis bringas att upphöra för tillgodoseende av ändamål som 
eljest inte kan åberopas som grund för expropriation. I likhet med två av 
ledamöterna i lagrådet anser utskottet att det inte föreligger några biirandc 
motiv för att låta renskölselrätten vara på detta sätt underkastad mindre 
rcslriktiva regler i fråga om förutsättningarna för tvångsingripande än an
nan riitl till fast egendom. Enligt utskottels mening kan inte med fog påstås 
att de allmänna intressen som kan stå mot samernas skulle vara av sådan 
särskild beskaffenhet atl andra materiella regler för ett tvångsingripande 
iir påkallade än de som finns upptagna i eljest gi-illande lagstiftning. Utskot
lel anser med hiinsyn till det anförda alt upphävande av renskölselriitten 
bör få ske endast för iindamål som kan tillgodoses genom expropriation. 
Därest tlct skulle visa sig angeläget från allmän synpunkt med undantagan
de av mark från samernas begagnande för ändamål, som inle iäcks av bc
shimmelserna i expropriationslagen, bör enligt utskottets förmenande en 
komplettering av expropriationsiindamålen ske. Utskottet erinrar om att ex
propriationslngen för närvarande är föremål för översyn inom Kungl. l\Iaj :ts 
kansli. 

P{\. anförda skiil tillstyrker utskottet bifall till motionsyrkandel att orden 
"eller för annat iindamål av väsentlig betydelse från allmiin synpunkt" ej 
medtages i 26 ~ i lagförslaget. Utskottets stiillningstagande innebiir alt yr
kandet i motionen Hl71: 1370 om visst uttalande angående tillämpningen av 
föreYarande sladgandc enligt Kungl. l\faj :ts förslag inte påkallar någon riks
dagens \idare åtgärd. 

Vad diirefler beträffar frågan om upphävande av renskötselriitlen för 
ornr:lde som iir väsenlligen utan betydelse för renskötseln vill utskottet till 
en hörjnn framhålla att de renskötande samerna inte med bindande verkan 
kan Lrii ffn avtal om att avstå från rätlen till renskötsel. Även om om råd cl 
är ulan betydelse för renskötseln måste således ett upphävande av rättig
heten ske genom Kungl. Maj :ts förordnande. De marker det hiir är fråga 
om iir sådana som på grund av sin beskaffenhet har dåligt renbete eller som 
endast sporadiskt besöks av renar. Sistnämnda fall avser framför allt vinter
bctcsområden som nyttjas endast vid speciellt svåra vintrar. I delta sam
manhang hör anmärkas all enligt 1960 års Renbetcsmarksutrednings upp
gifter (SOU 1966: 12) renbetesmarkerna omfattar en sammanlagd brut
toareal av ca 16i> 000 km~, större sjöar ej inräknade, och att nelloarealen 
av cle mer regelbundet ulnytljade helesområdena är i runt tal 137 000 km~. 
Del torde såle1lcs finnas omfallandc arealer som inte är av viisentlig bety
delse för renskötseln. Enligt utskottcls mening måste det anses rimligt alt 
man i fråga om sådan mark inte i försla hand ser till bevarandet av renskiil
selrättcn utan gör en mera förutsättningslös avvägning av de motstäende 
inlressrnas inbördes betydelse. Ulskoltet delar deparlementschefens upp-
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fattning att i sådana fall, då marken inte fyller något verkligt behov för 
renskötseln, intresset av ett från andra synpunkter ändamålsenligt nytljan
de av marken bör kunna ta överhanden. Med hänsyn härtill och då, såsom 
nämnts ovan, samerna inte kan träffa avtal om avstående av rcnskölsclriit
tcn bör för ifrågavarande fall en modifikation av huvudregeln om upp
hävande om renskötsclrätten, på sätt föreslagits i propositionen, intas i lag
texten. Att såsom yrkats i motionen 19il: 1367 göra etl förordnande om 
upphävande av renskötselrätten beroende av samernas medgivande, vilket 
skulle innebära vetorätt för samerna i dessa frågor, kan enligt nlskottels 
mening inte vara lämpligt. Även om det torde knnna förutsällas alt same
by i förevarande fall i regel kommer att medge begärt förordnande, skulk 
en sådan vetorätt likväl i vissa fall kunna förhindra ett ändamålsenligt ut
nylljandc av mark och även kunna ge npphov till tvister och missförslånc1. 

På anförda skäl avstyrker utskollet den i motionen föreslagna iindringen 
av andra meningen i 26 § i lagförslaget. 

De i 28 § i förslaget till rennäringslag intagna reglerna om cr.~ättning på 
grund av upphiivande av renskötselrätt innebiir ett viisentligl sliirkande av 
samernas rätt. Sålunda försvinner nu gällande begriinsningar i riitlen till 
ersättning för skada eller olägenhet som upphävandet medför för rensköt
seln, jakten eller fisket. Vidare skall ersättningar, som enligt gällande Jag 
helt tillfaller lappfondcn, i fortsättningen - om skada eller olägenhet ej 
drabbar bestämd person - tillfalla till hälften berörd sameby och till hälf
ten samefonden som i förslaget träder i stället för lappfonden. 

I motionen 1971: 1367 anförs alt det inte bör ifrågakomma att lagstiftaren 
begränsar domstolarnas fria prövningsräll beträffande ersiittningsfrågor. 
Delta i synnerhet niir flera principmål mot kronan pågår för alt niirmarc 
klargöra omfattningen av samernas rält till land och vatten. l\fotionärerna 
yrkar därför att 28 § kompletteras så att ersättning kan utgå för skada eller 
olägenhet förutom för renskötsel, jakt och fiske även för annan rällighcl 
som tillkommer sameby eller medlem därav. 

Såsom framgår av del föregående bygger förslaget till rcnniiringslag på 
gällande renbetcslags innehåll rörande samernas rälligheter i förhållande 
till kronan och andra rällsinnehavare. Någon anledning att utforma vissa 
bestiimmclser i den blivande rennäringslagen så att de täcker el l förhållande 
innebiirande att samerna kan ha en starkare rätt till land och vatten än som 
följer av renbetcslagen anser utskottet inte förefinnas. Diircst domstolarna 
skulle bifalla samernas talan om bättre rätt än kronan till vissa områden 
får sjiilvfallel lagen ändras. Motionsyrkandet bör med hänsyn Lill det anför
da avslås. 

I den mån förfarandet vid upphävande av rcnskötsclräll inte regleras ge
nom bestämmelser i förslaget till rennäringslag skall enligt 29 § i sagda lag 
de i expropriationslagen intagna allmänna bestämmelserna om e:rpropria
tion av siirskild riitt till fast egendom gälla i tillämpliga delar. Detta inne-
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bär att expropriationslagens regler om ansökan om expropriation, om ex
propriationsersiitlning och dess fastställande, om förhandstilltdide och om 
rällcgångskostnadcr får tillämpning i förevarande fall. Att ersättningspröv
ningen flyttas över från Kungl. ;\faj :t till domstol anser utskottet utgöra en 
betydelsefull försliirkning aY samernas riiltsskydd. Inte minst med hänsyn 
till alt kronan är den störste markägaren inom renskötselonuådct och diir
för i regel iir engagerad i de företag för vilkas räkning undantagande av 
mark behövs är det, såsom rennäringssakkunniga framhållit, av viirde att 
fastställande av ersiittning ankommer på organ utan anknytning till admini
strativ myndighet. En domstolsprövning innebär visserligen, såsom uncler
slrnkits i motionen 1971: 1368, viss risk för tidsutdräkt och väsentligt ökade 
kostnader. Utskottet anser dock i likhet med de sakkunniga och departe
mentschef en, alt värdet av all renniiringen blir jämställd med andra av 
tvångsingripanden hotade intressen iir så stort att man får bortse från 
nämnda nackdelar. Utskottet tillstyrker diirför propositionen i denna del. 

Utskottet vill emellertid i detta sammanhang erinra om att i propositio
nen 1971: 106 föreslagits att de till varje tingsrätt knutna expropriations
domstolarna avskaffas och alt deras uppgifter övertas av fastighetsdomstol. 
Enligt propositionen skall del i regel finnas en fastighetsdomstol i varje lån. 
Genom att expropriationsmålen och därmed närbesläktade mål koncentreras 
till jämförelsevis få domstolar, vars domare därigenom på ett helt annat 
siitt än tidigare kan bli förtrogna med ämnesområdet, torde en snabbare 
handläggning av målen och diirmed också minskade rättegångskostnader 
kunna uppnås. Såsom utskottet framhållit i det föregående är expropria
t ionslagen även i övrigt föremål för en översyn i Kungl. Maj :ts kansli. En
ligt vad utskottet erfarit övervägs därvid olika möjligheter att införa be
stämmelser som skall förenkla förfarandet och leda till minskade rätte
gångskostnader. Enligt utskottets mening torde härigenom de i motionen 
1971: 1368 framförda önskemålen - att rättegångsförfarande, som avser be
stämmande av ersättning på grund av beslut om upphävande av renskötsel
rält, inte skall ådra sökanden oskäliga kostnader eller onödig tidsspillan -
kunna hli tillgodosedda. Med hiinsyn till det anförda anser utskottet det 
inte Yara erforderligt med någon siirskild åtgärd från riksdagens sida i an
ledning av del i motionen framstiillda yrkandet i denna del. 

I 30 § i lagförslaget har efter förslag av rennäringssakkunniga införts be
stiimmelser om förbud mot ändrad markanvändning, något som utgör en 
nyhet i förhållande till gällande rätt. I renbeleslagen saknas nämligen he
stiinunelser som hindrar markägare att genom ensidigt handlande vidta åt
gärder som gör viirdefull renbetesmark oanvändbar som renbete. Såsom de 
sakkunniga påpekat kan detta i praktiken leda till samma resultat som om 
marken undantagits från renskötsel utan att sådan ersättning utgår som 
skall erläggas på grund av beslut om upphävande av renskötselrälten. 
Delta förhållande iir givetvis inte tillfredsställande. Genom den nu föreslag
na förbudsregeln torde emellertid enligt utskottets mening niimnda brist 
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i lagsliftningen botas. För alt tillgodose markägarens berättigade anspråk 
på att få dispori.era sin egendom har förbndsrcgeln dock försclts med vissa 
begränsningar. Den giiller sålunda endast mark där rcnskölscl får beclrinls 
hela året och där renskölscl diirtill faktiskt idkas. Bestämmelsen avser vi
dare inte ändrad markanvändning som medför mindre väsentliga oliigen
heter för renskölseln. Slutligen hindrar förbudsregcln inte alt mark anvfö1ds 
i enlighet med faststiilld stadsplan eller byggnadsplan eller för förelag vars 
tillållighcl skall prörns i särskild ordning, t. ex. enligt vattenlagen eller 
gruvlagen. De föreslagna begri:insningarna synes utskoltel vi:il molivcradc. 
Utskoltet tillstyrker med hänsyn härlill den föreslagna utformningen av 
bestämmelsen. 

Vad som är avsevärd olägenhet för renägarna kan naturlighis lätt hli 
föremål för delade meningar. De sakkunniga har framhållit alt smärre änd
ringar i användningssättet, t. ex. införande av modernare mcloder vid skogs
avverkning, inle skulle behöva drabbas av förbudsregeln. Under hiinvisning 
till detta uttalande framhålls i motionen 1971: 1367 alt dagens moderna 
skogsbruk kan medföra betydande ingrepp i renskölseln och att framfiir 
alll stora kalhyggen, hyggesbränning och giflbesprutning har gclt u ppho\· 
till avsevärda inskränkningar i t. ex. vinterbetesmarkerna. Utskottet anser 
för sin del att det är svårt att generellt fastslå att en viss form av markan
vändning innebär avsevärd olägenhet för renskötseln. Enligt utskottets me
ning måste frågan vad som är sådan olägenhet avgöras från fall till fall. 
Utskottet avslyrker därför det i motionen 1971: 1367 framställda yrkarnlel 
alt riksdagen skall uttala att kalhuggning, hyggesbränning och växtbckämp
ning av större omfattning skall omfattas av förbudsregeln. 

Upplåtelse av nyttjanderätt. I 32 § förslaget till rennäringslag föreskrivs att 
på sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står under statens omedel
bara disposilion och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast 
om upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Avser upp
låtelse rätt till jakt och fiske krävs dessutom att upplåtelsen är förenlig 
med god jaktvård eller fiskevård och kan ske utan besvärande intrång i elen 
lill samebyarnas medlemmar hörande rälten till jakt och fiske. Belräffandc 
upplåtelse av fiske gäller vidare den begränsningen all upplMclsc av hela 
fisket i visst vatten får ske endast om samebyn medger delta. 

Det föreslagna stadgandet berörs i två motioner. I molionen 1!)71: 1367 
framhålls att skäl kan anföras för att samernas rätt bör ges en dj uparc in
nebörd än vad som anges i propositionen. Enligt motionärernas mening bör 
därför nyttjanderätt få upplåtas endast om sameby medger della. I molio
nen 1971: 1368 anförs att hinder inte hör läggas i vägen för fjällkommnncr
nas strävan alt utveckla sådana aktiviteter, som främjar fjällturismen och 
annan utvecklingsbar företagsamhet. Enligt motionärerna ger gällande ren
bcteslag inte utrymme för att tillgodose intresset hos befolkningen i de 
stora gruvsamhällena i Lappland alt kunna utnyltja fjällvärlclen med dess. 
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exklusiva fiskevatten och andra begivenheter. Sträng lolkning av lagbestäm
melserna och slentrian vid bedömningen av de förmodade vådorna för ren
skötseln liar, anser molionärerna, i1werkat och försyårat en objekliv pröY
ning av upplåtelsefrågorna. l\fotionärerna menar alt starka skäl talar för all 
en liberalare tillämpning av upplålelsebeslämmclsen hör komma till stånd. 
De yrkar mol bakgrund av det anförda all riksdagen målle hemställa att 
blivande lillämpningsföreskrifler till den nya rennäringslngen bör utformas 
s~l atl fjällkommunerna blir delaktiga av jakl och fiske genom generösa upp
låtelser. 

Såsom utskollel framhållit i del föregående är avvägningen mellan intres
set att använda renbetesmarkerna för andra ändamål än renskölsel och de 
renskötande samernas herälligade anspråk på lrygghet i sin näring en 
öml:\lig fråga. Della sammanhänger inle bara med alt dessa inlressen ofla 
hryls utan även med de skiftande förhållanden som råder inom olika ren
helesområden. De motstående intressena när det gäller nyttj anderältsupp
lålclser på renbelesmarken avspeglas i det förhållandet att man från SSR :s 
sida hävdar - mot bakgrund av uppfattningen att samerna har en starkare 
rätt Iill renbelesmarken än som framgår av renhcteslagen - alt samebyarna 
själva bör få svara för alla upplåtelser av nyltjanderäller medan bl. a. en 
ledamot i rennäringssakkunniga och vissa rcmissinslanser framfört iinske
mål om alt bestämmelserna ulformas så att de främjar en från samhälls
ekonomisk synpunkt optimal användning av marken. 

Departemenlschefcn har vid avvägning mellan här ifrågavarande intres
sen funnit sig sakna anledning att frångå de principer som ligger bakom nu 
giillancle beslämmelser om nyltjanderättsupplåtelser. De föreslagna bestäm
melserna innebär att även i fortsättningen upplåtelser av nyttj anderäl ter 
inom de områden som är anvisade till samernas uteslutande begagnande 
endast för avse mindre omfattande upplåtelser som inte medför skada för 
renskötseln. För nyllj anderättsupplåtelser av större omfattning får man 
falla tillbaka på de i det föregående redovisade bestämmelserna om upphä
vande av rätten till renskötsel. Liksom gäller f. n. hlir samerna dock skyl
diga att tåla smärre olägenheter som en upplålelse kan innebära. 

Vtskolld vill erinra om alt genom nppdragandel av odlingsgränsen ays{1gs 
atl skapa ett åt samerna förbehållet område som de skulle få använda till 
underhåll för sig och renarna. Vid bedömandet av om npplålelse åt andra 
iin de renskötande samerna skall få ske p:."t kronomark OYanför odlings
gränsen bör med hänsyn härtill enligt utskottets mening rennäringens in
tressen komma i första hand. Utskottet delar därför dcpartemenlschefens 
uppfattning att anledning saknas att nu utforma bestämmelser som mcdgPr 
en mer optimal användning av marken. Å andra sidan kan utskottet inlc hi
lräda yrkandet i motionen 1971: 1367 att möjligheterna till nyttjanclerätts
upplfttelser skall vara beroende av berörd samebys medgivmHlc clärtill. En 
sådan vetorätl skulle kunna medföra att övriga befolkningsgruppers intres
sen inte blir tillgodosedda i skälig omfattning. Fiir ell fall har dock i lagför-



JoU 1971: 37 48 

slaget rätten till upplåtelse gjorts beroende av samebys medgivande, näm
ligen när det gäller upplåtelse av hela fisket i visst vatten. Den föreslagna be
gränsningen i rätten alt upplåta fiske finner utskottet väl motiverad och ut
skottet tillstyrker förslaget i denna del. Samernas berättigade intresse av att 
upplåtelser inte sker som skadar rennäringen synes enligt utskollels me
ning i övrigt kunna väl tillgodoses genom att såsom förordats i propositio
nen, heslut om upplålelser skall fattas av lantbruksnämndcns rennäringsde
legation i vilken skall ingå tre samcrcpresenlanter. Utskollel vill i detta 
sammanhang understryka vikten av all, innan beslut fattas om upplåtelse 
av nyttjanderätt, därav berörd sameby bereds lillfälle att yttrn sig i ären
det. Utskottet förutsätter emellertid att så kommer alt ske utan all särskild 
bestämmelse därom behöver infogas i lagtexen. 

Att utskollct nu tillstyrker den föreslagna utformningen av 32 § i lagför
slaget innebär inte att utskollet anser att nytjanderättsupplåtelser äwn i 
fortsättningen hör ske i samma begränsade omfallning som f. Il. är fallet. 
Såsom frmi.1hållils i motionen 1971: 1368 torde nuvarande bestämmelser 
tillämpas väl restriktivt. Vandringsstugor i fjällen, begränsade upplåtelser 
av fiske och enstaka fritidsstugor synes inte behöva innebära några egentliga 
hinder för renskötseln. Enligt utskottets mening omfattar renhelesmarkerna 
i fjällområdet så betydande arealer att det torde finnas utrymme för ell 
större antal upplåtelser, t. ex. av fiske, utan att samernas rätt träds för 
nära. 

;\led hänsyn till det anförda avstyrker utskottet det i motionen 1971: 1367, 
såvitt nu är i fråga, framställda yrkandet. Genom vad utskottet anfört får 
vidare motionen 1971: 1368 i förevarande avseende anses besvarad. Någon 
s~irskild åtgärd från riksdagens sida i anledning av sistnämnda motion an
ser utskottet inte erforderlig. 

I 34 § i lagförslaget föreskrivs att upplåtelse enligt 32 § i regel skall ske 
mot avgift som skall fördelas mellan samefonden och sameby, som berörs av 
upplålelsen, enligt de bestämmelser som meddelas av Kungl. Maj :l. Dcparte
mentschefen anför i propositionen att han förordar alt i fråga om andra 
nyttjanderättsupplåtelser än fiske en hälftcndelning av inkomsterna hiir 
ske mellan fond och by. :\'är det gäller inkomster vid fiskeupplålelser för
ordas i enlighet med rennäringssakkunnigas förslag att i inle1lningsskedel 
dessa fördelas med 75 % på fonden och 25 % på berörd hy. 

Utskoltet har inget all erinra mot den i propositionen föreslagna fördel
ningen. Såsom departementschefcn framhållit hör av inkomsterna av fiske
upplålelser en inle oväsentlig del avsättas för fiske\·årdande ätgärder. En
ligt utskotlels mening är del i inledningsskedet erforderligt med en genom
gripande och kostsam upprustning av aktuella fiskevatten. Utskottet godtar 
därför att till en början merparten av inkomsterna från fiskeuppl:Hclser 
tilläggs samefonden. Enligt utskottets mening lorde en upprustning av ak
tuella fiskevatten vara en förutsättning för att upplMelser i fram lie len 
skall kunna ge samerna goda inkomster. Det torde således ligga i samernas 
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eget intresse att samefonden får tillräckliga medel till sitt förfogande. Hur 
stor del av inkomsterna som skall tillfalla samefonden resp. berörd by bör 
såsom departementschefen framhållit, omprövas från tid till annan. Utskot
tet \<ill i detta sammanhang framhålla att inkomster från jaktupplåtelser hör 
på motsvarande sätt användas till viltvårdande åtgärder .. 

Med hänsyn till det anförda bör i motionen 1971: 1370 framställt yrkande 
om att sameby skall erhålla lägst 50 % av inkomsterna från fiskeupplåtelser 
avslås. Genom vad utskottet anfört får vidare yrkandet i motionen 1971: 
1368 om att riksdagen skall uttala att inkomsterna från jakt- och fiskeupp
låtelse skall kunna tas i anspråk för viltvård och fiskevård anses besvarat. 

Renarnas skötsel m. m. Ett av de största problemen för den moderna s. k. 
extensiva renskötseln är den rikliga förekomsten av främmande renar, dn. 
renar so1i1 uppehåller sig utanför den egna lappbyns betesmarker. Dessa 
renar har i regel lämnat den egna byns område för att förena sig med en an
nan renhjord. För att komma till rätta med de problem dessa renar ger upp
hov till föreskrivs i 70 § lagförslaget att de skall skiljas ut så snart det kan 
ske. Underrättelse om tid och plats härför skall dessförinnan lämnas till 
sameby till vilken renarna kan antas höra. Sådan sameby är skyldig att a\"
dela personal för att återföra renarna. Uteblir sameby, som underrättats om 
skiljning, och kan renarna ej återföras i.1tan viisentlig olägenhet får "viird
byn" slakta renarna och försälja dessa för ägarens räkning. 

I motionen 1971: 1367 yrkas att bestämmelserna om rätt för värdbyn att 
slakta och försälja renarna utgår ur lagtexten. 

Enligt utskottets mening torde det vara nödvändigt att värdbyn äger 
långtgående befogenheter alt förfoga över renarna om deras "hemby" ute
blir från skiljningen trots erhållen underrättelse. I första hand bör naturligt
vis värdbyn vidta åtgärder för att återföra renarna till hembyns betesområ
de. I många fall är det dock i praktiken omöjligt att återföra renarna. Enligt 
ntskollets mening måste värdbyn då ha rätt att slakta renarna och försälja 
dessa för ägarnas räkning. Såsom departemenlschefen framhållit bör slakt
rätten givetvis utövas med omdöme. Grannbyar mellan vilka strön1ing av 
renar åt vartdera hållet brukar ske årligen bör, på sätt ·påpekats i proposi
tionen, kunna ordna ·med skiljning och återförande av sina renar så all nå
gon slakt inte behöver ske. På anförda skäl avstyrker utskottet motionsyr
kandet. 

Ett annat problem, som orsakas av den extensiva renskötseln, är att 
enstaka renar, s. k. strövrenar, i samband med renarnas flyttningar lämnar 
hjorden och blir kvar i de områden som passeras vid flyttningen. Av mark
ägare i trakter där renskötsel är tillåten endast vintertid har under senare 
år framförts upprepade klagomål över att renar i stort aiital förekommer där 
även sommartid. Strövrenarna orsakar därvid skador på grödan genom hete 
eller nedtrampning och för med sig olägenheter för jakten genom alt jakt 
med hund försvåras. För att komma till råtta med strövrensproblemet förcsl~ls 
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i 65 § vissa allmänna bestämmelser om renarnas bevakning och om flyltning 
av renar. Sålunda föreskrivs skyldighet för renskötselutövarna att tillse att 
renarna såvitt möjligt inte kommer utanför samebyns betesområde samt att 
renar vid flyttning inte lämnas kvar på område där renskötsel inte är till
låten. Flyttning av renarna skall vidare ske i samlade flockar. Äger flytt
ning rum utanför samebys betcsområde skall flyttningen ske utan onödig. 
tidsuldräkt. Därest renar likväl kommer att uppehålla sig utanför ren
skölselområdet eller på mark inom delta område under tid renskötsel inte 
för bedrivas där skall enligt 71 § i lagförslaget länsstyrelse på framställning 
av lantbruksnämnd eller markägare, som lider skada eller olägenhet av nå
gon betydelse, kunna förordna alt renarna skall slaktas och säljas. Dessutom 
föreslås i 90 § regler om skadestånd i anledning av renskador. Till sist
nämnda spörsmål återkommer utskottet i det följande. 

De i 71 § intagna bestämmelserna har föranlett två molionsyrkandcn. Dels 
yrkas i motionen 1971: 1367 att förutsättningen för länsstyrelsens ingripan
de, nämligen att markägare lider skada eller olägenhet av någon betydelse, 
skall ändras så att ingripanden får ske endast vid skada eller olägenhet av 
väsentlig betydelse. Dels yrkas i motionen 1971: 1279 att utöver lantbruks
nämnd och markägare även j akträttsinnehavare skall få rätt att påfordra 
länsstyrelsens ingripande. Till stöd för sistnämnda yrkande anförs att re
narna förorsakar betydande hinder för jakten och då framför allt för älg
jaklen samt alt markägare kan vara bosatt i annan del av landet, varför det 
kan vara svårt för jakträttsinnehavare att få kontakt med honom och kun
na begära hans ingripande. 

Såsom framgår av den föregående redogörelsen har sameby skyldighet 
all tillse att renarna inte kommer utanför de områden där de äger uppehålla 
sig. Om så likväl sker och sameby försummar att efter tillsägelse ta hand 
om renarna måste enligt utskottets mening myndighet ha möjlighet att 
förordna om slakt och försäljning av renarna. Någon anledning att inskrän
ka denna rält till att gälla endast vid sådana tillfällen då renarna orsakar 
väsentlig skada anser utskottet inte förefinnas. Yrkandet härom i motionen 
1971: 1367 bör följaktligen avslås. Inle heller kan utskottet tillstyrka yr
kandet i motionen 1971: 1279 om rätt för jakträttsinnehavare att påkalla 
Hinsstyrelsens förordnande. Eftersom förordnandet föranletts av skador på 
nyttigheter som följ er med äganderätten till fastigheten, bör möj lighelen alt 
begära sådant förordnande vara förbehållen markägare. Om jakträttsinne
havaren vid något tillfälle, när behov föreligger av omhändertagande av 
strövrenar, inte skulle anträffa markägaren kan han vända sig till lantbruks
nämnden och hemställa att nämnden begär länsstyrelsens förordnande. 

Enligt gällande bestämmelser kan vid bristfällig renskötsel inskridande 
ske mot enskilda rennäringsutövare. Den satsning på samebyns ledning av 
renskötseln som görs i förslaget till rennäringslag har gjort dessa bestäm
melser överflödiga. I stället förordas i 72 § i lagförslaget att lantbruks
nämnden skall vid dylika fall på begäran av medlem i byn eller annan vars 
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rätt är beroende därav försöka att träffa överenskommelse med byn om rät
telse. Om överenskommelse ej träffas eller rällelse ej vidtas skall lantbruks
nämnden kunna anmäla förhållandet till länsstyrelsen som i sin tur kan 
förordna sysslom.an att omhänderta renskötseln i byn och förvalla hyns öv
riga ekonomiska angelägenheter. Syssloman får rätt alt av byn erhålla ar
vode som bestäms av länsstyrelsen. 

Även detta stadgande har föranlett två ändringsyrkanden. I motionen 
1971: 1367 yrkas att syssloman skall förordnas av domstol som äwn skall 
bestämma arvodet, medan det i motionen 1971: 1370 hemställs att möjlighe
ten att förordna syssloman helt slopas. Som skäl för sistnämnda yrkande 
anförs i molionen att möjligheten att förordna syssloman är lik.Lydig med 
ett upprättande av ett kollektivt förmynderskap och alt den enligt motio
närernas mening öppnar vägen för godtyckliga myndighelsingripanden. 

Enligt utskottets mening bör det i lagen finnas regler för de undantagsfall 
då renskötseln av olika anledningar är bristfällig. Etl sådant missförhållan
de kan nämligen medföra stora skador och förluster både för hyns egna 
medlemmar och för utomstående, t. ex. markägare och angränsande same
byar. Särskilt för samebyns egna medlemmar måsle det med hänsyn till all 
de är obligatoriskt anslutna till byn vara av betydelse alt hos myndighel 
kunna påkalla åtgärder vid väsentliga brister i.byns skötsel. I första hand 
bör del härvid ankomma på lanlbruksnämndcn att försöka uppnå en frivillig 
överenskommelse med byns ledning. Utskottet delar dock departementsehc
fcns uppfattning all det som yttersta utväg att få renskötseln sanerad bör 
finnas möjlighet all tillgripa tvångsförvaltning genom syssloman. Xågon 
anledning att låta sådan fönaltning vara beroende av domstols förordnande 
anser utskottet inte finnas. Utskottet tillstyrker därför den. föreslagna be
stämmelsen. Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att det i annan 
lagstiftning finns liknande möjligheter att tillgripa tvångsförvaltning genom 
syssloman. Sålunda kan niimnas att fansstyrelsc enligt 33 § lagen om vissa 
gemcnsamhelsanliiggningar på begäran av fastighetsägare äger alt i vissa 
fall förordna syssloman att handha samfällighetens fön·altning. 

På anförda skäl bör ifrågavarande yrkanden i motionerna 1971: 13G7 och 
1971: 1370 avslås. 

Skadestånd rn. rn. Såsom framhållits i det föregående har i· 90 § i lagför
slaget intagits regler om strikt ansvar för skador som ren orsakar dels på 
odlad jord såväl inom som utanför rcnskötselområdct, dels på annan mark 
utanför nämnda område. 

I motionen 1971: 1367 framhålls i enlighet med vad som hävd als från 
SSR :s sida att strikt skadeståndsansvar bör gälla även då ren dödas eller 
skadas i samband med skogsavverkning. Motionärerna yrkar därför att 
riksdagen skall hemställa om utredning och förslag beträffande ansvar och 
skadestånd 'id skada på ren i samband med skogsavverkning. 

Anledningen till att i propositionen föreslagits införande av strikt skadc-
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sl{mdsansvar vid grödeskador genom ren är alt renarna numera under bar
markstider hålls i stora hjordar som inte övervakas kontinuerligt. Såsom 
departementschefen framhållit bör denna driftsmetod som från rennäringens 
synpunkt är rationell inte få användas på bekostnad· av utomstående, för 
skadegörelse genom renar utsatta personer. Ut:;kottel delar departements
chcfens uppfattning att del mol bakgrund härav är mindre lämpligt att 
rätten till ersättning görs beroende av alt vållande i form av föI'.Snmlighet 
vid renarnas bevakning kan läggas någon till last. :Med hänvisning till det 
anförda tillstyrker utskottet i propositionen föreslagna bestämmelser. 

Skäl motsvarande dem som anförts för elt strikt skadeståndsansvar vid 
renskada kan enligt utskoltets mening inte åberopas när det gäller skada på 
ren vid skogsavverkning. För sådana skadesituationer får man falla tillbaka 
på allmänna skadeståndsrätlsliga principer vilket innebä.r att ersättning ut
går endast för skada som orsakats uppsåtligen. eller genom vållande. De 
skador som orsakas renutövarna genom ·att renar dödas ·och skadas 'id 
trädfällning är dock betydande. Enligt uppgift rör det sig om flera hundra 
dödade och skadade renar årligen. Av skogsbrukets företrädare har framhål
lits att avverkarna gör stora ansträngningar för att hålla renarna borta från 
avverkningsplatserna men att renarna dras till dylika platser för att komma 
åt den på träden växande laven. Enligt utskottets mening syns problemet 
med trädfällningsskador på ten bäst kunna lösas genom ett ökat samarbete 
mellan skogsbrukets och rennäringens företrädare i syfte alt minska före
komsten av renar i avverkningsplatsernas närhet. Erinras må alt ett dylikt 
samarbete redan rekommenderas i ett kungl. brev den 21 november 1958 
till domänverket och skogsstyrelsen samt länsstyrelserna i Västerbottens 
och Norrbottens län. Enligt detta bör domänverket samråda med lappadmi
nistrationen och resp. lappbyar vid planläggningen av bl. a. avverkningar 
som är av betydelse för renskötseln, och vidare bör skogsvårdsstyrelserna i 
berörda län inom ramen för sin normala verksamhet sträva efter att åstad
komma bästa möjliga förhållande mellan skogsägarna och samerna. 

Med hänsyn till det anförda anser utskottet det inte vara erforderligt med 
någon begi-iran från riksdagens sida om utredning av frågan om skadestånd 
vid skada på ren. Yrkandet därom i motionen 1971: 1367 bör därför inte 
föranleda någon riksdagens åtgärd. 

I motionen 1971 :.1367 yrkas vidare i e11lighet mcd'rennäringssakkunnigas 
förslag, att i den blivande rennäringslagen skall införas en bestämmelse av 
innebörd att myndighet som meddelar beslut enligt sagda lag eller enligt 
tillämpningsbestämmelser, utfärdade med stöd av lagen, skall innan beslu
tet meddelas lämna den eller de samebyar, för vilka beslutet: uppenbarligen 
kan få betydelse, tillfälle att yttra sig i ärendet. 

Utskoltef delar departementsehefens uppfattning .alt korrimunikations
principcn givetvis gäller även iri.om rennäringens område. Några uttryckliga 
bestämmelser härom i den föreslagna renniiringslagen synes inte erfor
derliga. Utskottet vill i detta sammanhang erinra om att kommunikations
principen kommer att fastslås i lag om det genom propositionen 1971: 30 
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framlagda förslaget till förvaltningslag antages. Motionen 1971 :.136 7 bör. 
med hänsyn till det anförda inte i denna del föranleda någon riksdagens åt-. 
gärd. 

Dödande av hund och rovdjur rn. rn. Föreskrifter till skydd mol att renarna 
ofredas av hundar har intagits i 93 § i lagförslaget. Sålunda föreskrivs att 
när renar befinner sig inom belesområdc, där renskötsel då är tillåten, skall 
hund i trakten hållas i band eller instängd, om inte länsstyrelsen mcdgiver 
annat. l\fotsvarande gäller når renar flyttas, om hundens ägare i förväg un~ 
<lerrättats om tider1 för flyttning. Anträffas likvlil hund medan den jagar 
eller på· annat sätt ofredar ren inom område, där renskötsel då är tillåten, 
får hunden dödas av den som. äger eller vårdar ren. Detsamma skall gälla 
om hund utan tillsyn anträffas omedelbart efter det att elen på sådant om
råde jagat eller på annat sätt ofredat ren. Den som sålunda dödar hund är 
skyldig att anmäla det inträffade till polismyndigheten. I förhållande till 
gällande rätt innebär de föreslagna bestämmelserna en viss inskränkning 
i befogenheten att döda hund. Den i renbeteslagcn stadgade befogenheten 
för konsulent vid lappväsendet och för polismyndighet i orten att låta döda 
hund, som är känd för att jaga renar, om den uppträder i.trakt där renar 
under tillåten lid befinner sig, har sålunda ingen motsvarighet i lagförslaget. 

I motionen 1971: 1367 yrkas all föreskriften om att hundens ägare i för
viig måste underrättas om tiden för flyttningen skall ulgå ur lagtexten. 

Med hänsyn till de förhållanden under vilka flyttning av renar sker skulle 
enligt utskottets mening en skyldighet för himclägare alt själv la reda på 
tiden för flyttning :medföra väsentliga olägenheter för denne. Därest det 
är angeläget att hundägaren har skyldighet att hålla hund instängd i sam
band med flyttning av renar måste, såsom föreslagits i propositionen, en 
sådan skyldighet vara villkorad av att renägaren i förväg underrättat huncl
ägare1i om flyttningen. l\fotionsyrkandct bör följaktligen· avslås. 

I motionen 1971: 1279 yrkas att 93 § ändr~ls så all dels hmid som låter 
sig uppkopplas inte får dödas och dels dödandet av hund omedelbart skall 
anmälas till polisinyndigheten. Till slöd för yrkandena anför motionärerna 
att det har förekommit upprörande fall där hundar infångats och bundits 
vid träd, varefter de. slagits till döds. Enligt motionärerna skulle riskerna 
för sådana övergrepp kuima minskas om en bestämmelse införs i lagen att 
hund som låter sig infångas och. kopplas inte får dödas. Motionärerna anser 
vidare att, om hund måste dödas ule i markerna, avlivanclet bör få ske en
dast med skjulvapen. Avslutningsvis framhåller motionärerna att hunden 
ofta representerar betydande värde för hundägaren och att anmälan om att 
hund dödats därför bör göras omedelbart till polismyndighet för att inte 
hundägaren skall orsakas m:1ödiga kostnader för hundens efterspanande. 

Ulskollet .vill till ·.en början fra1rihålla att bestämmelser om dödande av 
hund finns även i annan lagstiftning. Enligt 3 § andra stycket lagen om till
syn över hundar äger polischefen i orten, där så finns nödvändigt, låta döda 
hund som visar benägenhet att bita människor eller hemdjur eller som, när 
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får hålls ute i trakten, visat benägenhet att driva får. Om sådan hund anträf
fas lös på område, varöver iigarcn eller annan som mottagit hunden till un
derhåll eller nyttjande inte iiger förfoga, får envar döda hunden. I jakllagcn 
finns också bcsliimmelser om rätt att i vissa fall döda annans hund. Så
lunda får enligt 22 § tredje slycket jakllagcn jakträtlsinnehavaren och hans 
folk döda hund, som under tiden den 1 mars-den 20 augusti löper lös och 
jagar eller ofredar villehråd under förutsättning att hunden inte låter sig 
upptas och att det av omständigheterna uppenbarligen framgår att hundens 
löslöpande beror på innehavarens vårdslöshet. Den som sålunda dödar hund 
skall ofördröjligen göra anmälan härom till polisman i orten. 

Vid 1968 års riksdag behandlade tredje lagulskotlet motioner, vari hem
ställdes alt 22 § tredje stycket jaktlagen skulle utgå. I sill av riksdagen 
godkiinda utlåtande (3LU 1968: 59) anförde utskollel bl. a. alt befogenheten 
i jaktlagen all döda hund hade motiverats av svårigheterna att i praktiken 
infånga en löslöpande hund och på så sält oskadliggöra den. Bestämmelsen 
hade ansetts ha sitt väsentliga värde i 1höjlighetcn att genast avbryta pågå
ende jakt. Det syntes emellertid enligt utskottet inte kunna förnekas att be
stämmelsen var svårtillämpad och alt den inbjöd till missbruk och trakasse
rier. Enligt utskottet borde stadgandet i enlighet med molionsförslagct upp
hävas eller också ändras så att hundägarens intressen tillgodosågs bättre än 
som enligt lagen var fallet. Utskollet antydde därvid vissa tänkbara lös
ningar. Utskottet hänvisade avslutningsvis till att i lagen om tillsyn över 
hundar och i renbeleslagen fanns bestämmelser om rätt all döda annans 
hund. Enligt utskottet borde viss hänsyn tas härtill, då det fick anses önsk
värt att så långt som möjligt likartade bestämmelser gällde på området. l\Ied 
hänsyn härtill avgav utskottet inle något förslag till lösning av frågan utan 
förordade alt den genom Kungl. ~Iaj :ts försorg närmare utreddes i enlighet 
med de riktlinjer utskottet anfört. 

Frågan om rätt alt döda hund behandlades ånyo vid 1969 års riksdag i 
anledning av motionsyrkanden om ändringar i lagen om Lillsyn över hundar 
innebärande dels all obligatorisk veterinärhesiktning skulle ske innan polis
chef tog ställning till avlivande av hund och dels att rätten för envar att 
under vissa omständigheter döda hund i princip skulle uteslutas då ej nöd
viirn eller nödhandling förelåg. I sitt av riksdagen godkända ullåtande hiin
visade tredje lagutskottet (3LU 1969: 48) till att efter hemställan av före
gående års riksdag överväganden pågick i Kungl. l\faj :ts kansli i anledning 
av motionsförslag att upphiiva ifrågavarande bestiimmclse i jaktlagen. De 
synpunkter riksdagen då anfört om att det var önskvärt med så långt möj
ligt likartade bestämmelser om rätt att döda annans hund i lagen om tillsyn 
över hundar, i jaktlagen och i renbeteslagen gjorde sig enligt utskottet också 
gällande beträffande förslaget om att veterinärbesiktning skulle ske innan 
polischef tog ställning till frågan om <let var nödvändigt att döda bitsk hund. 
Förslaget borde diirför enligt utskottets mening övervägas samtidigt med att 
ifrågavarande bestämmelser i jaktlagen och renbeteslagen översågs. 
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Enligt vad utskoltct erfarit övervägs frågan alltjämt inom Kungl. ;\faj :ts 
kansli . 

. Jordbruksulskollct ansluter sig för sin del till de utlalan<lcn som gjorts 
av 1968 och 1969 års riksdagar om att det bör finnas såvitt möjligt likar
tade bestämmelser om rätt att döda annans hund i Jagen om tillsyn över 
hundar, i jaktlagen och i den nya rennäringslagen. Från denna synpunkt 
anser utskottet det beklagligt alt den i förslaget till rennäringslag medgivna 
befogenheten alt döda hund är bclydligl mer vittgående än i jaktlagen. Vis
serligen iir behovet av skydd för ren och behovet av skydd för villebråd inte 
fullt jämförbara. För renägarna utgörs inte den stora olägenheten av att 
hunden jagar eller biler en enslaka ren utan i shillet av alt hunden kan 
skingra hjorden vilken det sedan kan la åtskilliga dagar alt återsamla. 
Enligt ulskotlcts mening bör dock hund inle få dödas om den låter sig upp
kopplas. Såsom motionärerna framhållit iir det här ofta fråga om viirdefulla 
jakthundar, och om de är väldresserade och låter sig omhändertas bör de 
återföras till ägarna. Utskottet vill i anledning av vad motionärerna anfört 
om siittct för dödande av hund understryka alt, därest hund måste dödas, 
delta får ske endast på siill som inle förorsakar hunden onödigt lidande. 

Av den föregående redogörelsen framgår alt bestämmelserna om rätt alt 
döda annans hund iir föremål för översyn i Kungl. Maj :ts kansli. Någon 
ändring i nu föreslagna bestämmelser i syfte alt jiimsti:illa dessa med L. ex. 
bestämmelserna i jakllagen hör därför inte ske. I stället bör enligt utskollcts 
mening i anleclning av motionen 1971: 1279 ges Kungl. l\foj :t till känna att 
ifrågavarande översyn liven bör avse 9;~ § rennäringslagen och alt därvid 
bör beaktas vad utskottet anfört om atl hund som låter sig uppkopplas inle 
bör få dödas och att i de fall, då dödande måsle ske, delta inte får förorsaka 
humlen onödigt lidande. 

Vad slutligen beträffar yrkandet om att anmälan om att hund. dödats 
skall göras omedelbarl lill polismyndighet är ntskollct ense med motio
närerna om att muni-ilan bör ske så snart delta är möjligt. :\kel hiins·yn lill 
de stora avstånden i fjiillvärlden till niirmaste polismyndighet bör dock inte 
i lagtexlen anges att anmiilan skall ske omedelbart. :\Iotionsyrkandet där
om bör följaktligen avslås. 

Niir det giiller rätt all döda rovdjur så är samerna underkastade de van
liga inskri:inkningarna hiiri som följer av jaktstadgans bestfönmelser. Björn, 
rnrg, järv och lo är såluncla fridlysta djur. Enligt 15 § 1 mom. jaktstadgan 
får dock jakt efter dessa djur utan hinder av fridlysning företagas efter till
stånd av länsstyrelsen. Sådant tillslånd får ges om rovdjursslammen utveck
las så, alt den är till synnerligt obehag för befolkningen eller är till avsevärt 
men för tamdjursskötseln. Vid tillståndsgivningen skall beaklas att fasta 
slammar av nämnda rovdjursarter bör bevaras i landet. Av 2 mom. i sam
ma paragraf framgår att, om rovdjur angripit och ·skadat eller dödat tam
djur och det finns .skälig anledning att befara nya angrepp, rovdjuret får av 
tamdjurets ägare eller vårdare förföljas och dödas även på annan tid än 
jakttid, om det sker i omedelbar anslutning till angreppet. 
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I den ~id riksdagens början. väcktä motionen 197i: 507 har yrkals att riks
dagen skall begära översyn av jaktstadgan, i syfte att ge samerna möjlighet 
att även i situationer då fara för rovdjursangrepp föreligger förfölja och 
döda rovdjur. Till stöd för yrkandet anförs att antalet- renar, soni dödats 
framför allt av lodjur, stigit kraftigt under de senaste· åren. 

Enligt utskottets mening skulle den av motionärerna föreslagna rätten alt 
döda rovdjur kunna, om den missbrukas, leda till att rovdjursstammarna 
helt utrotas. Utskottet kan därför inte tillstyrka motionen. Skulle t. ex. lo
dj nr bli till allvarligt men för renskölseln finnes, såsom ovan anförts, möj
lighet för länsstyrelse att medge jakt efter dem. Erinras bör också att ren
ägarna har rätt att enligt särskilda bestämmelser få ersättning av staten för 
djur som dödats eller skadats genom angrepp av rovdjur. 

Rationalisering, stödåtgärder m. m. Enligt Kungl. Maj :ts förslag bör såsom 
rennäringssakkunniga anf~rt de allmänna förutsiittningar, som gäller för 
stödet åt jordbrukets rationalisering, i huvudsak tillämpas i fråga om stö
det åt rennäringen. Utskottet delar denna uppfattning~ Även för rennäring
en bör alltså gälla alt stöd lämnas endast åt investeringar som är önskvär
da från allmän synpunkt och som är samhällsekonomiskt motiverade. Vid 
bedömningen av om det samhällsekonomiska kravet är uppfyllt bör dock 
beaktas, alt det är en fråga om en näring inom de delar av landet där stöd 
till särskild rationalisering inom jordbruket kan lämnas. Hänsyn bör diirför 
tas även till näringspolitiska, befolkningspoliliska och sociala skäl. Stort 
avseende bör fästas vid sistnämnda skäl, efters01i1 det här ·gäller de glesast 
bebodda delarna av landet och den renskötande befolkningen i viss utstriick
ning utgör en ekonomiskt o·ch socialt eflersläpande grupp i samhället. Det 
för jordbruksstödet uppställda kravet på lönsamhet ur företagsekonomisk 
synvinkel bör i princip tillämpas också inom renniiringen. ·Sociala och nii
ringspolitiska skäl kan emellertid motivera att lönsamhctskravet mildras 
övergångsvis. 

Liksom beträffande statligt ekonomiskt stöd till jordbrukets rationalise
ring bör stödet till rennäringens rationalisering huvudsakligen utgöras av 
kreditgarantier. Som komplettering av kreditgarantimöjlighcterna bör dock 
även inom renniiringen möjlighet finnas att i vissa fall Himna bidrag till 
investeringskostnader. 

Bland de olika stödformer som förordas i propositionen må nämnas föl
jande. Statlig kreditgaranti föreslås böra beviljas för lån som är avsedda 
att underlätta övertagande av renar och inventarier m. m., s. k. rendriflslån. 
Liksom gäller vid särskild rationalisering på jordbrukets område anses höra 
finnas möjlighet att i vissa fall lämna bidrag till inköp av livdjur, s. k. ren
driftsbidrag. För att finansiera nyanläggningar och förbättringar av olika 
fasta anläggningar san1t underlätta arbetet 'med renarnas bevakning, -miirk
ning, skiijning, slakt m: m. bör enligt propositionen kunna utgå kreditgarari
tier för s. k. rationaliseringslån och r~tionaliseringsbidrag: Vidare förorllas. 
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alt reclskapsbidrag och kreditgarantier för rcdskapslån får lämnas till så
dan anskaffning av transportredskap och andra rörliga driftsanordningar 
inom renniiringen som innebär nyuppsättning eller utvidgning av tidigare 
bestånd a\' tekniska hjälpmedel. 

Utskottet har för sin del inte något att erinra mot den ,sålunda förordade 
utformningen av det ekonomiska slödet åt rennäringens rationalisering. 

)led hiinsyn till de starka lokaliseringspolitiska och sociala skiilen för en 
snabb och djupgående strukturrationalisering inom renniiringen bör bi
dragsreglerna enligt proposilionen ulformas Urnvudsaklig överenssUimmel
se med vad som giiller beträffande siirskil<l rationalisering på jordbrukets 
område. Bidrag föreslås sålunda böra utgå med högst 40 % av de totala in
vesteringskostnaderna. Ulskottet biträder detta förslag, vilket bl. a. innebär 
att utskottet avslyrker i motionen 1971: 1370 framfört yrkande om att en 
bidragsnivå av 50 % skall fastställas vid en samlad upprustning inom en 
dri flsenhet. 

Liksom beträffande statens stöd till jordbrukets rationalisering bör Kungl. 
Maj :t då det giiller rennäringen generellt få bevilja lån och bidrag även om 
dclla innebär att jiimkning sker av de villkor för stödgivningen som föror
dals i propositionen, om särskilda omständigheter föreligger och efter pröv-
ning i rnrje si:irskilt fall. . . 

Vad giiller de andra former av stöd åt renni:iringen som diskuteras i före
varande avsnitt av. propositionen har utskottet inte funnit anledning till er
inran mol vad Kungl. Maj :t föreslagit och anfört. Utskottet tillstyrker alltså 
bl. a. alt renägare med alltför litet renantal, vilka avvecklar sin renskötsel, 
erhåller cll siirskilt avgångsvederlag enligt i propositionen närmare angivna 
villkor. 

Ulskotlct biträder departementsehefens förslag att avgångsvederlag inte 
skall räknas som skaltepliktig intäkt när det utgår till renskötselutövare 
som liimnar renskötseln. 

Rennäringens regionala och centrala administration. Förslaget till omorga
ni salion av renskölseln innebiir som nämnts att de nya. sammanslutningar
na, samebyarna, från lappväsendet och andra myndigheter övertar huvud
ansvaret rör rennäringens utveckling. Förslaget medför enligt propositionen 
alt lappviisendet bör kunna upplösas och alt de adm~nistrativa uppgifter som 
konuncr att finnas på detta område övertas av vanliga länsmyndigheter, 
såsom lantbruksnämnd och länsstyrelse. 

I propositionen föreslås att lantbruksnänmderna i Jämtlands, Västerbot
tens och Norrbottens län skall besluta i näringsärenden, dvs. sådana ären
den angående rationalisering, stöd och rådgivning m. m. som avser rennä
ringen. Beslut av samebys stämma och i vissa fall av styrels.e eller sysslo., 
man anses böra i första instans prövas hos länsstyrelsen. 

Xu redovisade förslag beträffande rennäringens regionala administration 
föranleder ingen erinran från utskottets sida .. · . · · 
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Enligt gällande renbeteslag prövas fråga om upplåtelse av fiske, jakt och 
andra mindre omfattande nyttjanderätter, som kan ske utan avsevärd olä
genhet för renskötseln, av Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. ::\faj :t 
bestämmer. Enligt departementschefen bör denna ordning tillämpas även 
i fortsättningen. Kungl. Maj :ts delegationsmöjli.ghet bör alllså enligt försla
get inle bindas till viss myndighet. Eftersom frågan väckl stort intresse Yid 
remissbehandlingen av rennäringssakkunnigas förslag vill departemenls
chefen emellertid förutskicka alt enligt hans mening i huvudsak följ ande 
handläggningsordning bör gälla beträffande fjällförvaltningsärendena. Be
slut om upplåtelse av jakt och fiske meddelas av lanthruksnämnden. Beslut 
om tillstånd att bearbeta inte inmutningsbara mineralfyndigheter meddelas 
av kommerskollegium efler samråd med bl. a. lanlbruksnämnclen. Stannar 
kollegium och nämnden i olika mening, underställs ärendet Kungl. ::\Iaj :ts 
prÖYning. Beslut i övriga upplåtelseärenden meddelas av lantbruksnämnden. 
Avser upplåtelsen mark ovan odlingsgränsen, skall lantbruksnämnden sam
råda med domänverket. I fråga om upplåtelse på renbetesfjällen skall nämn
den samråda med kammarkollegiet och domänverket. Stannar myndigheter
na i olika mening, skall frågan underställas Kungl. Maj :t. Om upplåtelse 
befaras medföra sådan olägenhet för renskötseln alt fråga lrnn uppkomma 
om områdes undantagande från renskötseln, skall ärendet alltid understäl
las Kungl. ::\faj :t. 

Angivna handläggningsordning kritiseras i motionen 1971: 1368. l\;folio
närerna erinrar om att den nya länsstyrelsen kommer alt få en stark lek
mannarepresentation. Motionärerna finner det för sin del naturligt att liins
slyrclsen i denna sin nya utformning måste anses vara väl skickad att hand
ha de regionala planeringsuppgiflerna. I clt skede då man är beredd att från 
de olika länsmyndighctcrna överföra uppgifter av översiktlig regionalpoli
tisk innebörd· till den nya länsstyrelsen för avgörande, iir det enligt mo
tionärernas mening inkonsekvent att undandra länsstyrelsen inflytande över 
beslut i markförvaltningsärenden ovan odlingsgränsen. Enligt molioniirerna 
bör man söka en annan ordning än den propositionen utstakat för hand
läggningen av ifrågavarande ärenden. Antingen skulle länsstyrelsen ha denna 
uppgift eller också borde ärendena efter beredning i lanlbrnksnämnclen 
föredras för länsstyrelsens lekmannastyrelse och därefter Himnas för avgö
rande till central instans. 

I anslutning härtill vill utskottet framhålla att avsikten är att vid var och 
en av lanthruksnämnderna i de tre nordligaste länen skall inrättas en sär
skild delegation för rennäringsfrågornas behandling. Rennäringsdelegatio
nen bör enligt propositionen bestå av fem lekmannaledamöter samt lant
bruksdircktören, en representant för länsstyrelsen. och en för Jånsarbets
nämnden. Enligt departementsehefens mening bör lantbrnksnämndcns be
slut i alla ifrågakommande rennäringsärenden fattas av rennäringsdelega
tionen. Även utskottet anser att rennäringsdelegationer på föreslaget sätt 
bör inrättas och ges beslutanderätten i rennäringsärendena. Om länsstyrcl-
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scns representant i delegationen påyrkar det, bör delegationens beslut i upp
låtelsefrågor underställas Kungl.. Maj :ts prövning. Utskottet delar dcparte~ 
mentschefens uppfattning att eventuella planläggningssynpunkter härige
nom alltid bör kunna bli beaktade. De synpunkter som anförts i motionen 
1971: 1368 utgör alltså inte tillräckliga skäl för utskottet att i nu föreva
rande hänseende rikta någon erinran mot vad i propositionen uttalats be
träffande handläggningen av fjällförvaltningsärendena. Motionsyrkandet i 
fråga bör i enlighet härmed lämnas utan åtgärd. 

I motionen 1971: 1367 framfört önskemål om särskilt uttalande rörande 
lantbruksnämndens befattning med upplåtelseärenden torde mot bakgrund 
av det anförda få anses vara tillgodosett. 

Enligt propositionen bör av rennäringsdelegationens fem lekmannaleda
möler tre representera utövarna av rennäringen och två utses bland lant
bruksnämndens övriga lekmannaledamöter. Av de tre rennäringsrepresen
tanterna skall två utses av Kungl. Maj :t och en av landstinget. I motionen 
19il: 1367 framhålls att samer åtminstone hittills i mycket liten utsträck
ning varil engagerade i landstingskommunala eller andra kommunala or
gan. Detta talar enligt motionärernas mening för att samtliga tre represen
tanter för rennäringen utses av Kungl. Maj :t på förslag av SSR. 

I anledning av vad nu anförts vill utskottet nämna alt Kungl. l\faj :ts förslag 
innebär en förstärkning av samercprescntationen inom rennäringsdelegatio
nen i förhållande till rennäringssakkunnigas förslag, som innebar att antalet 
rennäringsrepresentanter i delegationen skulle vara två. Utskottet har för 
sin del inte något att invända mot vad departementschefen i förevarande 
sammanhang uttalat. Det bör understrykas att utskottet förutsätter alt SSR 
kommer att beredas tillfälle att yttra sig i samband med utseendet av re
presentanter för rennäringsutövarna, såväl när det gäller dem som Kungl. 
Maj :l utser som beträffande den som landstinget utser. Enligt utskottets 
mening finns inte någon anledning att befara att samernas berättigade öns
kemM härvidlag inte kommer att tillgodoses. Föreliggande molionsyrkande 
avstyrks därför. 

Dcpartemcntschefen anser det vara naturligt att lantbruksstyrelscn även 
i fortsättningen är central rennäringsmyndighet. Rörande de till styrelsen 
knutna ddgivande nämnderna föreslås dock vissa förändringar, bl. a. inne
bärande att nuvarande rennärings- och renforskningsnämnderna ersätts 
av en nämnd, rennämnden. Denna avses få till uppgift att vara rådgivande 
organ till lantbruksstyrelsen i alla rennäringsfrågor som är av principiell 
rrn.tur eller eljest av större vikt. I nämnden bör enligt propositionen ingå 
ni. a. representanter för såväl rennäringsutövarna som renforskningen. Ut
skottet kan tillstyrka Kungl. Maj :ts förslag i nu förevarande avseenden. 
Den förordade omläggningen av den rådgivande organisationen vid lant
bruksstyrelsen bör enligt utskottet bidra till uppkomsten av mera fruktbä
rande meningsutbyten om rennäringsfrågorna än som f. n. är möjliga inom 
ramen för nuvarande system med två, mera ensidigt sammansatta nämn-
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<ler. So_m i propositionen anförs bör. bestämmelser om rennämnden kunna 
meddelas av Kungl. Maj :t. Att från riksdagens. sida utfärda några detalj
föreskrifter beträffande sammanträdesrutin. o. d. finn~r ·utskottet således 
inte påkallat. Ett i motionen 1971: 1367 framfört yrkande härom bör därför 
inte föranleda någonriksdagens vidare åtgärd. 

Statens lappfond rn. rn •. Statens lappfond tillskapades enligt beslut av 1!).13 
års riksdag genom sammanförande av ett antal äldre fonder. Kungl. Maj :t far 
enligt riksdagsbeslutet använda fondens medel för dels åtgärder som hänger 
samman med förvaltningen av renbetesfjällen och inköp av fastigheter till 
utvidgning av renbetesfjällen, dels övriga åtgärder som .är till gagn för sa
merna och deras renskötsel. 

Departementschefen anser att fonden bör behållas. Därigenom vidgas 
möjligheterna att ge samerna själva ett ökat inflytande i fråga om beslut om 
medel till bl. a. rennäringen. Enligt propositionen bör fonden i fortsättningen 
benämnas samefonden. Utskottet har inte något att invända mot vad sålun
da föreslagits. 

När det gäller användningen av samefonden har rennäringssakkunniga 
beräknat att det under en femårsperiod behövs ca 1,8 milj. kr. årligen för att 
de i propositionen föreslagna rationaliserings-, stöd- och omställningsålgär
derna skall kunna· genomföras. Härutöver har de sakkunniga föreslagit alt 
med fondmedel årligen bestrids utgifter till katastrofskydd, såsom bidrag till 
allmänna sameändamål, till jakt- och fiskevård m. m., till underhåll och ut
vidgning av renbetesfj ällsfastigheterna. Vidare föreslås medel ur fonden 
ställas till lantbruksstyrelsens förfogande för utvecklingsarbete. 

Den utvidgning av fondens användningsområde som sålunda föreslagits 
kan utskottet i likhet med departementschefen i allt väsentligt biträda. Fr:\
gan om kalastrofskydd. bör dock som deparlementschefen framhällit utre
das ytterligare. Det bör som anförs i propositionen ankomma på Kung!. 
Maj :t att budgetårs vis efter förslag av fondstyrelsen fastställa ramar för den 
med fondmedel finansierade verksamheten. I överensstämmelse härmed bör 
i motionen 1971: 1367 framfört yrkande om visst uttalande frän- riksdagens 
sida beträffande de utgifter som bör kunna utgå ur fonden för allmänna 
sameändainål inte föranleda någon åtgärd. 

Utskottet anser i likhet med departemenlschefen att det inte är nöch·än
digt att nu tillföra samefonden något tillskott av budgetmedel med hänsyn 
till att det i, fonden finns ett odisponerat, ej ändamålsbestäm t belopp över
stigande 11 milj. kr. I motionen 1971: 1367 gjort yrkande om viss medcls
anvisning över budgeten för nästa budgetår avstyrks således; Som framhål
lits i propositionen bör dock; med hänsyn till fondens mai'kanta buffertupp
gift, dess odisponerade kapitalbelopp - bortsett från de fondmedel som 
bundits till visst geografiskt område eller till särskilt ändamål - inte tillä
tas att gå ner till alltför lågt belopp. 

F. n. utgår ur lappfonden rotvärdesersättning när san~er ej utnytljHr sin 
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räll till visst skogsfång. l\folsvarande bör enligt deparlemenlschefen gälla i 
framliden. Utskottet har inle något all invända häremot och anlyrker så
ledes yrkandet i motionen 1971: 1367 att ifrågavarande rotvärdesersättning 
i fortsättningen bör bestridas av domänverket. 

Såsom framhållits i olika sammanhang, bl. a. av 1967 års riksdag, bör sa
merna beredas möjlighet lill väsentligt inflytande på besluten om fondens 
medel. Deparlementschefen förordar därför alt en särskild fondstyrelse med 
stark samerepresentation utses av Kungl. Maj: t. Fondstyrelsen bör enligt 
departementschefen bestå av sex ledamöter. För varje ledamot ulses en per
sonlig suppleant. Två av ledamöterna och deras suppleanter nlses på förslag 
av SSR samt en ledamot jämte suppleant på förslag av SSR och Same
Ätnam gemensamt. Enligt utskottets mening är förslaget rörande samefon
dens förvaltning väl avvägt, och utskottet har därför inte något all erin
ra mot delsamma. Vad i motionen 1971: 1370 yrkats beträffande fondsty
relsens sarnm:msältning har ulskoltet således inle funn1t skäl tillstyrka. 

Propositionen i övrigt. Utskottet har, i vad avser de förslag i propositionen 
som inte närmare behandlals i det föregående, ej funnit anledning till erin
ran eller särskilt uttalande. 

Utskottets hemställan 

Med hiinvisning till del anförda hemställer utskollet 
1. att riks<lagen avslår motionen 1971: la69, 
2. att riksdagen i anledning av propositionen l!l71: 31 och motionen 

1971: 1367, såviLL avser "områden anvisade till lapparnas uteslutan
de begagnande" 
a. anlagcr 3 § i del till propositionen fogade förslaget till renniirings

lag, 
b. - med förklaring all ÖYcrgångsbesliimmelserna i förslageL till ren

niiringslag inte kunnat oföriindrade antagas - -- för sin del antager 
besliimmelscrna med följande såsom utskottets förslag betecknade 
lydelse: 

(Kungl. Jlaj:is fijrslag) (l!lskolfcls förslag) 

l. Denna lag -- -- - -- - - - -- -- - - - -- - att giilla. 

5 Riksdagen 1971. 16 saml. Nr .3; 

2. Fad i lag eller annan fiirfallning 
betcclmas som om råden som blivit 
anvisade Lill lapparnas uleslulandc 
begagnande skall i stället avse sådan 
kronomark ouanf ör odlingsgriinscn 
som slår under slofens omedelbara 

disposition oclz renbetes{ jiillen. 
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(Kungl. 1lJaj:ts förslag) 

2. Förekommer - - - beslfön-
melsen. 

3. Lappby -- - - förvaltning. 
4. Märke - - - tillämpning. 
."i. Vad - - - lag. 
6. Har - -- - koncession. 
7. Talan - - -- besvär. 
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(Utskottets förslag) 

S. Förekommer - - - besfäm-
mclsen. 

·~. Lappby - -- - förvaltning. 
5. Märke -- - - tilliimpning. 
6. Vad - - - lag . 
7. Har - - -- koncession. 
8. Talan -- - -- besvär. 

3. alt riksdagen - med förklaring att 4 § i förslaget till renniiringslag 
inte kunnat oförändrad antagas - i anledning av motionen 1971: 
1367, såvitt nu iir i fråga, för sin del antager följande såsom utskot
tets förslag betecknade lydelse av nämnda paragraf: 

(Ifongl. Maj:ts förslag) (Utskottets förslag) 

4 § 

Bctestid enligt 3 § första stycke[ 2 

kan av lantbruksnämnden förliingas 
såvitt avser kronomark, om det be
hövs på grund av ogynnsamma vä
derleks- eller bctesförhållandcn eller 
av annat siirskilt skiil. I fråga om an
nan mark får tiden förlängas med 
ägarens samtycke. 

Belesticl enligt 3 § första stycket 2 
kan av lanlbruksniimndcn förlängas, 
om det behövs på grund av ogynn
samma Yi:idcrleks- eller betesförhål
landen eller av annat särskilt skäl. 

4. att riksdagen med avslag på motionerna 1971: 1367 och 1971: 1370, 
båda såvilt avser samebys ekonomiska verksamhet, antager 9, 16, 38 
och 59 § § i förslaget till rennäringslag, 

5. att riksdagen med avslag på motionen 1971: 1367, såvitt avser fast
ställande av flytlningsviigs sträckning, antager 24 § i förslaget till 
renniiringslag, 

6. att riksdagen 
a. - mccl förklaring att 26 § i förslaget lill renni:iringslag inte kun

nat oförändrad antagas - i anledning av motionen 1971: 1367, 
såvitt nu iir i fråga, för sin del antager följande såsom utskottets 
förslag betecknade lydelse av niimnda paragraf: 

(I\.11ngl. Maj:ls förslag) (Utskottets förslag) 

26 § 

Konungen kan förordna om upp
hiivande av renskötselriiltcn för visst 
mark.område, niir området behövs 
för iindamål som avses i 1 § lagen 
(1917: 189) om expropriation eller 

Konungen kan förordna om upp
hiivamle av renskölsclriitlen för visst 
mnrkområde, ni:ir området behövs 
för i:indarn{tl som avses i 1 § lagen 
(1917: 189) om expropriation. För 
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f iir annat ändamål av väsentlig bety
delse från allmän synpunkt. För om
råde som väsentligen iir utan bcty
de:lse för renskötseln får sådant för
ordnande meddelas, när området be
hövs för allmänt ändamål. 
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område som väsenlligen iir utan be
tydelse för renskötseln får sådant 
förordnande meddelas, niir området 
behövs för alhnänl iindamål. 

Upphävande - - - - - - - - - - - - - -- befogenheter. 
b. liimnar motionen 1971: 1370, såvitt avser tillämpningen av 26 §, 

utan åtgiird, 
7. alt riksdagen med avslag på motionen 1971: 1367, såvitt avser ersätt

ning i anledning av upphävande av 'ren skötselrätt, antager 28 § i för
slaget till rennäringslag, 

8. att riksdagen med avslag på motionen 1971: 1367, såvitt avser upplå
telse av nylljanderått, antager 32 § i förslaget till rennäringslag, 

9. att riksdagen med avslag på motionen 1971: 1367, såvitt avser åtgär
der mot s. k. friimmande renar, antager 70 § i förslaget till rennä
ringslag, 

10. att riksdagen med avslag på motionerna 1971: 1279 och 1971: 1367, 
båda såvill avser slrövrenar, antager 71 § i förslaget till rennärings-
lag, 

11. alt riksdagen med avslag pa motionerna 1971: 1367 och 1971: 1370, 
båda såvitt avser förordnande av syssloman, antager 72 § i förslaget 
till renniiringslag, 

12. att riksdagen med avslag på motionen 1971: 1367, såvitt avser skyl
dighet all underrätta hundägare om flyttning av renar, antager 93 § 
första stycket i förslaget till renniiringslag, 

13. att riksdagen i anledning av Kungl. Maj :ts förslag och motionen 
1971: 1279, såvi Il avser dödande av hund 
a. antager 93 § andra stycket i förslaget till renniiringslag, och 
b. ger Kungl. Maj :t till kiinna vad utskottet ovan anfört angående 

översyn av bestämmelserna om riitt att döda annans hund, 
14. alt riksdagen med avslag på motionen 1971: 1279, såvitt :wser an

miilan till polismyndighel, antager 93 § tredje stycket i förslaget till 
renniiringslag, 

15. att riksdagen avslår motionen 1971: 1367, såvitt avser komplettering 
av förslaget till rennäringslag med en särskild paragraf, 96 a §, 

16. att riksdagen antager förslaget till renniiringslag i de delar som ej 
omfattas av utskottets hemsfallnn under 2-14, 

17. all motionen 1971: l:lG7, såvitt avser tilliimpningen av 30 § i försla
get till renntiringslag, inte föranleder någon riksdagens åtgärd, 

18. all motionen 1971: 13i0, såvitl avser fördelning mellan samefonden 
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och sameby av inkomster från nyttjanderiittsupplålclser, inlc föran
leder någon riksdagens åtgärd, 

19. alt motionen 1971: 1367, såvitt avser skadestånd vid skada på ren i 
samband med skogsavverkning, inlc föranleder nf1gon riksdagens ål
giird, 

20. alt motionen 1971: 507 angående översyn av bestfömnclserna i jakt
sladgan om rätt alt döda ronljur inte föranleder någon riksdagens 
ålgiird, 

21. alt riksdagen antager del vid propositionen foga<le förslaget till lag 
om iin1lring i kommunalskattelagen (1928: 370), 

22. alt riksdagen med bifall till Kungl. l\faj :ls förslag och med avslag pt'i 
motionen 1971: 1367, såvitt nu är i fråga, besiular att lappviiscndcl 
vid Jiinsslyrelscrna skall upphöra den 1 juli 1971 och att vid samma 
tidpunkt renniiringsdclcgationer inriittas vid vissa lanlbruksniimnder 
i enlighet med vad som förordats i det föregående, 

23. att riksdagen med bifall till Kungl. l\faj :ts förslag, och, såvitt nu är 
i fråga, med avslag pa motionerna 1971: 136 7 och 1971: 1368, god
kförner de i det föregående förordade riktlinjerna för en omorganisa
tion av rennäringen och dess atlminislration, 

24. att riksdagen bemyndigar Kungl. Maj :l all vid laga de övergångsål
gärder och åtgiirder i övrigt som behövs för alt genomföra omorga
nisationen av rennäringen, 

25. a. att riksdagen mecl bifall till Kungl. Maj :ts förslag och med avslag 
på motionen 1971: 1370, såvitt nu är i fråga, godkänner vad i det 
föregående föreslagits rörande statens medverkan och ekonomiska 
stöd till renniiringens rationalisering, 

b. att riksdagen liimnar motionen 1971: 1033 utan åtgiird, 
26. att riksdagen godkänner de i proposilionen föreslagna riktlinjerna för 

forsknings- och försöksvcrksamhclcn på renniiringens område, 
27. a. att riksdagen med bifall lill Kungl. Maj :ts förslag och med avslag 

på motionen 1971: 1370, såvill nu är i fråga, godkiinner vad i det 
föregående förordats rörande samefondens styrelse, 

b. att riksdagen med bifall till Kungl. Maj :ts förslag och med avslag 
på motionen 1971: 1:367, såvitt nu iir i fråga, godkiinner de rikt
linjer i övrigt för organisationen av samefonden som förordats i 
del föregående, 

28. alt riksdagen godkänner del förslag i fråga om Arjeplogs skolhord 
som lagts fram i propositionen, 

29. all riksdagen medger att för budgelårel 1971/72 statlig kreditgaranli 
får liimnas för lån till rennäringens rationalisering med 2 500 000 kr., 

30. alt riksdagen lill Rådgivningsverksamhct för rennäringens främjande 
för budgetåret 1971/72 under nionde huvudtiteln anvisar clt resen·a
tionsanslag av 300 000 kr., 

31. att riksdagen till Kompensation för bensinskatt till rennäringen för 



JoU 1971: 37 65 

hudgctårel 1971/72 under nionde huvndlitcln anvisar elt anslag av 
200 000 kr. alt avriiknas mol a11lomobilskattcmcdlcn, 

32. alt motionerna 19il: 9HO och 19il: 1034 in le föranleder någon riks
dagens åtgiird, 

3:1. nil motionen 19il: 1048 inte föranleder någon rikstlagens åtgiird, 
34. all molioncrna 

a. Hl71: 1:3G7, 
h. l!lil: 1368 och 
c. 1971: 1:~70 
i Yad de ej kan anses besyarade genom va cl u lskol lct onm anfört och 
hemstiilll, inte fiiranlcdcr någon riksdagens fttgärcl. 

Stockholm den 18 maj Hl71 

På jordhruksutskoltels viignar 

::\'ILS G. HANSSON 

Vid dcfla iircndcs slutbchandling har närvarit: herrar Hansson i Skegric 
(c), Mossbcrgcr (s), Persson i Skänninge (s), .Joh:mson i Viistcrvik (s), He
clin (m), Magnusson i Grebbcslad (s), Angnslsson (s), Krönmark (m), fru 
Lindberg (sl, herrar Larsson i Ilorrby (c), Tak.man (vpk), .Johansson i 
Holmgårdcn (c), Berndtsson i Ilokenäs (fp), Aherg (fp) och fru Theorin 
( s). 

Rcse1·vationer 

1. hclriiffande frågan om förlängning av liden för 11inlerbelct av herrar 
:\Iossbcrgcr, Persson i Skfömingc, .Tohanson i Viistcrvik, :\h1gnuson i Grcbhc
slnd, Anguslsson, fru Lindberg och fru Theorin (samlliga s) som ansell 

dels alt del stycke som börjar på s. :rn med orden "Enligt ulskotlels" och 
slutar på s. 40 med orden "ulskollels förslag" bort ha följande lydelse: 

"Enligt ulskoltels mening medför ilen i propositionen föreslagna möjlig
heten nll förfanga heleslidcn, såvil l avser kronomnrk, iivcn av annat siirskilt 
skiil iin ogynnsamma viiderleks- eller betesförhållanden betydande fördelar 
för 1le rcnskötandc samerna. Ulskollel tillstyrker därför Knngl. l\faj :ls för-. 
slag i denna del. Diiremot kan utskottet inte bitriida molionsyrkandel om 
alt lanlhruksniimnden skall kunna göra molsvarande förliingning av hctes-
1idcn niir del giillcr enskild mark. Visserligen skulle iiYCn en sådan förläng
ning n1ra till Yiisentlig fördel för rcniigarna. Den skulle emellertid utgöra, 
ett betydande ingrepp i markiigarens intresse all sjiilv kunna disponera över 
den egna marken. Del rnä i detta sammanhang erinras om alt det hiir iir frå
ga om omr{ulcn som inte i första hand anYisats lill renägarnas begagnande 
utan som iir belägna nedom odlingsgriinsen och som reniigarna av ålder 
iiger nytlja endast för vinterbclc. Enligt nlskollcls mening måste avseende 
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också fiislas ,·id all en förEingning a\· betcsliden kraftigt ökar riskerna för 
all renarna skall åstadkomma skador på den odlade jorden. Med liiinsyn 
hiirlill bör förlängning m· tiden för belct på enskild mark få ske endast med 
markiigarens samlycke. Diirest markiigare vid tillfiillct inte nyttjar marken 
och risken för skador således iir mindre torde det kunna förutsättas all Öyer
enskommelse om förliingning av hcleslidcn som regel kan träffas mellan 
samebyn och markiigaren. 

På anförda skiil avstyrker utskottet iindringsyrkandct i motionen Hl71: 
1367 ." 

dcls alt ulskollet under il. hort hcmstiilla 
''3. all riksdagen mecl avslag på motionen 1971: 1367, såvilt ayser för

liingning av tiden för vinlcrbclel, antager 4 § i förslaget Lill renbetes-
lag." 

2. beträffande frågan om samebys ekonomiska verksamhet av herr Tak
man (\·pk) som ansett 

dels all del avsnill ~ff ulskollcls yltrande som på s. 41 börjar med orden 
"Ulskoltet vill" och slutar med orden "1971: 1:370 anlås" bort ha följande 
lydelse: 

"Enligt ulskollels mening andas förbudet för sameby att bedriva annan 
ekonomisk verksamhet iin rcnskölsel en underskattning av samernas för
måga alt sjiilva sköta sina angelägenheler som illa rimmar med den lilllro 
man har till samernas möjlighet alt undcrkasla sig de riilt invecklade, nya 
reglerna rörande samebys förvaltning. I vart fall borde förbudet inte omfalla 
sådan verksamhet som har mycket nära samband med renskötseln. Sålunda 
anser utskottet alt samebyarna bör kunna i egen regi få utnyttja för kom
mersiellt syfte sin egen fiskeriitl. Såsom utskottet framhållit i det föregåen
de är det av vikl atl samernas möjligheter till kombinalionsniiringsfång på 
allt sätt underliiltas. Ett a\· prohlemen med renskölseln iir niimligen att elen 
under vissa tider såsom uncler kalvmärkningsperioclen och vid sarvslakt 
och skiljning kräver en helydnnde miingd arbetskraft medan under andra 
lider behovet av arbetskraft iir mindre. För den arbetskraft som då frisliills 
hör finnas möjlighet till inkomster genom turism, jakt, fiske, sameslöjd och 
annat arbete. Departementschcfen har visserligen påpekat alt det står med
lemmarna i sameby fritt alt bilda bolag eller ekonomisk förening, om de i 
sanwerkan vill bedriva annan verksamhet än renskölsel. Eftersom medlem
marnas kapital är bundet i samebyn är det dock enligt utskottets mening 
naturligast alt samebyn får bedriva även sidoverksamhet, i vart fall om 
samtliga medlemmar iir ense diirom. Någon risk för alt samebyarna härvid 
skall härige sig åt ekonomisk wrksamhet av direkt hämmande och ii\·entyr
ligt slag torde inte finnas. 

På grund av det anförda hör med hifall Lill motionerna 1971: 1367 och 
1971: 1370 förbudet för sameby att bedriva annan ekonomisk ,·erksamhet 
än renskötsel utgå ur lagtexten. Detta medför att iiven 16 och 38 §§ behö,·er 
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ändras så alt de får elen lydelse som i utskottets hemställan betecknas som 
ulskottets förslag. Vidare behöver reglerna i 59 § om rösträtt på bystämma 
omarbetas, och delta Lorclc även bli fallet med vissa av de bestämmelser som 
reglerar samebys ekonomiska förhållanden. lVled hiinsyn till att dessa änd
ringar blir relativt komplicerade anser sig utskottet nu inte kunna fram
liigga förslag därom utan det bör i stället ankomma på Kungl. Maj :t att för 
riksdagen lägga fram förslag Lill de tindringar och kompletteringar i försla
get till rcnniiringslag som föranledes ay borttagandet av förbudet mot att 
bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel." 

dels att utskollet under 4. bort hemslälla 
"4. att riksdagen - med förklaring att propositionen inte kunnat oför

ä111lrad bifallas --- med bifall till motionerna 1971: 1367 och 1971: 
1:370, båda såvitt avser samebys ekonomiska verksamhet, 
a. för sin del antager följande såsom utskottets förslag betecknade 

lydelse av 9, 1G och 38 §§ i förslaget till rennäringslag: 

( [{ungl. Il/aj :ts förslag) (Utskottets förslag) 

9 § 

Sameby har - - -- - - -- - - - -- - byns betesområde. 
Det åligger -- - - - -- - --- - - - - -- för renskötseln. 
Sameby får ej bedriva annan eko-

nomisk verksamhet än renskötsel. 

16 § 

Sameby får - -- - - - - - -- - - - - för renskötseln. 
Sameby eller medlem i byn får på Sameby eller medlem i hyn får på 

utmark inom byns bctesområclc upp- utmark inom byns belcsområde upp
föra renvaktarsluga, kåta, förya- föra renvaktarstuga, kåta, förva
ringsbod eller annan mindre byggnad ringsbod cllez· annan mindre bygg
som behövs för renskötseln. nad som behövs för näringsutövning. 

Är anläggning -- - - -- - - - - - - till allmänningsskog. 
Vill sameby - - - - - - - - - lantbruksnämnden plalscn. 

38 § 

Sameby skall - - - ---- - --- - - -- -- - - skall ske. 
10. de närmare föreskrifter om 10. de yllerligare föreskrifter som 

renskötseln som behövs. behövs. 

b. i skrivelse till Kungl. Maj :t hemställer om förslag till ändring och 
komplettering av 59 § och bestämmelserna i övrigt i förslaget till 
rennäringslag i den utslriickriing som föranleds av bifall till den 
av utskottet föreslagna iindringen i 9 §. 
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3. betriiffandc frågan om upphävande av rcnskölselriillen av herrar ::\foss
herger, Persson i Skänninge, .lohanson i Viistervik, Magnusson i Grehhe
slad, A uguslsson, fru Lindberg och frn Theorin (samtliga s) som ansett 

dels att det aysnitt av utskottets yllr:mde som börjar på s. 42 med orden 
"Utskottet vill" och slutar på s. 43 med orden "yidare åtgärcl" horl ha föl
jande lydelse: 

'Tlskottet vill lill en början framhålla all renskölselriilten är elt slags 
nyttjanderiill som får anses som en sådan siirskild riiit som ayses i l § andra 
stycket exproprialionslagen. Den i propositionen föreslagna hesfammelsen 
i 26 § första meningen innehiir emellertid alt renskötselriilten skall kunna 
tvttngs\'is bringas atl upphöra för Lillgocloseemle av ändamål som eljest inte 
kan åberopas som grnnd för expropriation. Från principiell sl{mdpunkt kan 
det gintvis vara L Yeksamt om en sådan i förhållande till annan lagsliflning 
vidgad dill till hångsingripande bör medges. Det iir dock alt miirka all ren
skölsdriiltcn inte som l. ex. annan nylljanderiitt eller senilul iir knuten Lill 
besliimd fastighet. Säsom departemenlschefcn framhållit råder del vidare 
helt speciella förhållanden inom renskölselomnhkt. Ulskottct delar depar
lementschefens uppfattning alt det med hiinsyn hiirtill måste rnra möjligt 
för Kungl. l\laj :t alt, om starka allmiinna intressen motiverar clel, ge lillslånd 
till att renskölselriittcn upphiivs iiven om ell åberopat föulamål inte kan till
godoses genom expropriation. Som ett exempel pä sådant iindamål kan näm
nas mark för vissa kollekliva anliiggningar för det rörliga friluflsliYCt. I 
likhet med departemenlschefen vill utskollet iivcn hänvisa till all Kungl. 
::\laj :t med stöd av 5 § renheleslagen kunnat förordna om marks undanta
gamle från samernas begagnande för ändamål som inte torde falla under cx
proprialionslagen, t. ex. för anliigg:mde av en renforskningsslalion. :Me<l 
hiinsyn till det anförda tillstyrker utskottet proposilionen i denna del och 
avstyrker iirnlringsyrkandet i motionen 1971: liW7. 

Utskoltcl vill i s:umnanhanget understryka alt renskötselriil ten liksom 
enligl giillande lagsliflning hör få vika endast om så behöYs för alt genom
föra iindamål som framstår som angeliigna från allmän synpunkt. .A\· lag
textens utformning framgår också all de iindamål som åberopas för ett upp
hävande av renskötselriitten måste, iiven om de inte utgör exproprialions
ändamäl, liksäl vara j~imförbara <liinned. Någon reell skillnad mellan 
Kungl. Maj :ls förslag och yrkandel i motionen 1971: 1370 om att besliim
melsen skall tilliimpas snävt, synes enligl utskottets mening diirför inte före
ligga. Genom vad ulskollel sålunda anfiirt får motionen Hl71: 1:170 anses i 

I 

denna del besvarad." 
dels att ulskollel under G. bort hemsliilla 

"6. alt riksdagen 

a. med avslag på motionen 1971: 1367, såyilt avser upphävande av 
renskötselriitt, antager 26 § i förslaget till rennäringslag, 

h. lämnar motionen Hl71: 1370, såvilt avser lilliimpningen av 26 §. 
utan älgärd." 
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4. helriiffande frågan om förordnande av syssloman av herr Takrnan 
( vpk) som ansett 

dels all del :wsnilt av utskottets yttrande som på s. 51 hörjar med orden 
"Enligt utskotlels" och slular med orden "1971: 1370 avslås" bort ha föl
j ande lydelse: 

"Enligt utskottets mening hör del i lagen finnas regler för de undantags
fall <lå renskölseln av olika anledningar är bristfällig. Del iir härvid enligt 
utskollets mening liimpligt att del, såsom föreslagits i propositionen, får an
komma på lanlhrnksni:imnden att söka lriiffa önrenskommelse med hyn 
om rättelse. Utskottet liIIslyrker diirför förslagcl i denna del. Däremot kan 
utskottet inte Lillstyrka förslaget att det, om överenskommelse inte kan lräf
fas, skall öppnas möjlighet för liinsstyrelse att förordna syssloman alt om
händerha renskötseln. Enligt ulskollets mening skulle ett förordnande av 
syssloman innchiira cll betydande ingrepp i samebyns självbestämmande
riitt och, s{1som framhålls i motionen 1971: 1370, öppna viigen för godtyck
liga myndighctsingripandcn. 

På anförda skäl tillstyrker utskotld bifall till yrkandena i motionen 1971: 
1370 alt andra och tredje styckena i 72 § skall utgå ur lagtexten. Ulskoltets 
sliillningstagande innebiir all motionen 1971: 1367 hör i denna del avslås." 

dels att utskollcl under 11. bort hemsliilla: 
"11. att riksdagen - med avslag på motionen 1971: 1367, såvitt avser 

förordnande av syssloman, och med förklaring alt propositionen i 
denna del inle kunnat oföriindral bifallas - med bifall till motio
nen 1!)71: 1370, såvilt nu är i fråga, för sin del antager följande 
såsom utskottets förslag betecknade lydelse av 72 § i förslaget till 
rcnniiringslag: 

(I\.ungl. Jlaj:ls förslag) (Utskollels förslag) 
72 § 

Xr renskötseln - - -- --- -- - - - - - - - - viss tid. 
Ifrm överenskommelse ej triiffas 

eller vidtages ej riiltelse kan liinssty-
relsen efter anmälan av lantbr11ks-
nämnde11 förordna syssloman att 
omhändertaga renskötseln i byn 
och f örualla byns ii11riga ekonomiska 
angeliigenlwt er. 

Syssloman har rätt att av byn er
hålla arvode som bestämmes av liins
slyrelsen. 

5. beträffande frågan om fördelning mellan samefonden och berörd same
by av inkomster från fiskeupplåtelser av herr Takman (vpk) som ansett 

dels att del avsnitt av utskoltels yttrande som börjar på s. 48 med orden 
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"Utskottet har" och slutar på s. 49 med orden "anses besn1rat" horl ha föl
j ande lydelse: 

"Utskottet har intet att erinra mot den i propositionen föreslagna hälflen
dclningen mellan fond och by av inkomster från andra nyltjanderällsupp
låtelser iin fiske. Samma fördelning hör emellertid enligt utskottets mening 
gälla iiven för fiskcupplåtelser. Om samerna får ett omedelbart och stöl'l'e 
utbyte av fiskeupplålelser iir delta iignal all främja uhecklingen av fritids
fisket och skapa bättre förulsiillning för ett friktionsfritt och positivt för
hållande mellan samerna och den ÖYI'iga befolkningen. Utskotlel anser vi
dare att bestämmelserna inte bör låsas vid en hälflendelning utan att möj
lighet bör slå öppen alt så småningom öka byns andel av inkomsterna. ~fod 
hänsyn till det anförda hör det i motionen 1971: 1370 framsliillda yrkandet 
all riksdagen skall uttala att sameby skall behålla liigst ;JO 'i~· av inkomster
na från fiskeupplåtelser bifallas. 

I molionen 1971: 1368 hemställs all riksdagen skall uttala att inko111stcr
na från jakt- och fiskcnpplåtclser skall kunna tas i anspråk för viltvård och 
fiskevård. Deparlementschcfen har i propositionen föreslagit, att aktuella 
fiskevalten skall bli föremål för en genomgripande upprustning. och har 
~mfört detta som ett skäl för att 75 % av inkomsterna av fiskeupplåtelser hör 
tillfalla samcfonden. Enligt utskottets mening bör emellertid denna upprust
ning komma till stånd inte genom anviindande av samcfondens medel utan 
genom att slatsmedel ställs lill förfogande för 1letla ändamål. För den fort
salla fiskevården hör dock tas i anspråk de medel som av fiskeupplålelser 
tillfaller samefonden. Motsvarande hör enligt ulskollels mening gälla he
lrMfande jaktvården. Genom vad ulskoltel sålunda anfört hör motionen 
1971: 1368 anses i denna del hesn1rad.'' 

dels att utskottet under 18. bort hemställa: 
"18. att riksdagen med bifall till motionen tn71: 1370, så\'ilt avser för

delningen mellan samefond och sameby av inkomster från nyttjan
derättsupplålelser, i skrivelse till Kungl. Maj :t ger till känna vad ut
skollet ovan anfört 0111 att rninsl 50 % av inkomsterna från fiske
upplåtelser skall tillfalla sameby." 

6. beträffande frågan om rätt att döda rovd}ur av herr Tak.man (vpk) 
som ansell 

dels alt det avsnitt a\' utskottets yttrande som på s. 56 börjar med orden 
"Enligt utskottets" och slutar med orden "av rovdjur" hort ha följande ly
delse: 

"Såsom motionärerna framhållit har antalet ronljursdödade renar ökat 
kraftigt under den senaste femårsperioden. Det är framför allt lodjuret som 
ligger bakom denna ökning. Av en av lappväscndel i Norrhollens län gjord 
sanunanshillning av rovdjursskadorna på ren inom liinet framgår att anta
let av lo dödade renar år 19(i5 uppgick till 212 medan för är 1969 motsva
rande antal var 679. Denna ul\·eckling finner utskottet oroande. I likhet med 



JoU 1971: 37 71 

molioni:irerna anser utskoltet därför alt jaktsladgan hör hli föremål för 
översyn och att det därvid bör ges möjlighet för samerna att tiven vill situa
tioner, när endast fara för ronljursangrepp föreligger, få förfölja och döda 
rovdjur. Det i motionen 1971: 507 framställda ulredningsyrkandet bör där
för bifallas." 

dels att ulskotlet under 20. borl hemställa: 
"20. att riksdagen med bifall till motionen 1\171: 507 i skrivelse till 

Kungl. Maj :l hemställer om översyn av jaklstadgan i enlighet med 
vad utskottet anfört därom." 

7. betri:iffandc frågor om rationalisering, stöddtgärdcr m. m. av herr Tak
man (vpk) som ansett 

dels all det stycke i ulskollels yttrande på s. 57 som börjar med ''l\fod 
hänsyn" och slutar med "en driftsenhet" bort ha följande lydelse: 

"l\'led hänsyn --- - - (lika mecl utskollel) - - -- - jordbrukets område. 
Bidrag föreslås i propositionen böra utgå med 40 % av de totala investe
ringskostnadernn. Delta överensstiimmer med rennäringssakkunnigas för
slag. Utskottet vill fösta uppmiirksamhelen på alt lantbruksstyrelsen i sitt 
remissyttrande öwr nämnda förslag framhållit betydelsen aY att samlade 
uppruslningsåtgärder kommer till utförande inom en driftsenhet. Liksom 
fallet iir hetrtiffande den siirskilda ralionaliseringsverksamhelen på jordbru
kets område bör enligt styrelsens mening vid en sådan samlad upprustning 
kunna fastställas en hidragsnivå för samtliga åtgärder. Eftersom bidrags
nivån i normalfallet skulle vara 40 % anser styrelsen atl man vicl en sam
lad upprustning bör överYäga en bidrags nivå på 50 % . Enligt utskottets me
ning talar sbirka skiil för all man här följer lantbruksstyrclscns förslag. 
Detta innebär alt utskottet på denna punkt delar den uppfattning som redo
visats i motionen 1971: 1:370 i hithörande fråga." 

dels att utskottet under 25. a. hort hemställa: 
"25. a. att riksdagen i anledning av Kungl. Maj :ts förslag och motionen 

1971: l~liO, såvitt nu är i fråga, godkänner vad i del föregående 
föreslagits rörande statens medverkan och ekonomiska stöd till 
renniiringens rationalisering," 

8. beträffande frågor om statens lappfond m. m. av herr Takman (vpk) 
som ansett 

dels alt det stycke i utskottets yttrande som på s. 61 börjar med orden 
"Såsom framhållits" och slutar med orden "skiil tillstyrka" bort ha följande 
lydelse: 

"Såsom framhållits - -- - (lika med utskottet) - - - fondens me
del. Enligt nu föreliggande förslag skall fonden sliillas under en siirskild 
styrelse, bestående av sex ledamöter och lika många suppleanter. Styrelsen 
skall enligt propositionen utses av Kungl. Maj :t. Av ledamöterna skall halva 
antalet utgöras av samcrepresenlanter. SSH. har i samband med remissbe-
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handlingen av renniiringssakkunnigas betiinkande framhållit alt ifrågava
rande fond borde slå under föryaJtning av en helt samisk styrelse utsedd av 
landsmötet. I motionen 1971: 1370 ansluter sig molioniirerna till sistnfönnda 
förslag under framhållande av alt fondmedlen i sin helhet tillhör samerna. 
Utskottet finner i likhet med molioniirerna skiil tala för att samerna bör 
ha det helt avgörande inflytandet över ifrågavarande fondförvaltning. Vad 
i motionen i förevarande hiinseende yrkats kan utskottet således hilriida." 

dels all ulskollcl under 27. a. bort hcmstiilla: 
"27. a. all riksdagen i anledning av J\:ungl. Maj :ts förslag och med hi

fall till motionen Hl71: 1:~70, såvill nu iir i fråga, godkfömer vad 
i det föregående förordats rörnnde samefondens styrelse," 

Särskilda yttranden 

1) beträffande det i motionen 1971: 1048 framsliillda yrknndcl om kom
plettering av de regionala handlingsprogrammen av herr Takmnn (vpk) 
som anfört: 

Flertalet av de renskölande samerna hor nu i tätorter i inlandet. Del iir 
uppenbart att de vissa tider av året iir undersysselsatta och alt detta kom
mer att bli fallet även sedan rennäringen rationaliserats i överenssfammclse 
med den nya lagens intentioner. För samekvinnorna finns över huvud taget 
mycket små möjligheter till förviirvsarbete. En slor del av sameungdomcn 
tvingas Himna hemorten för att finna arbete. Dessa problem iir för ÖHigt 
likartade för en betydande del av den icke-samiska ungdomen i dessa hit
orlcr i det norrländska inlandet. 

Såsom framhållits i motion 10,18 finns ingen annan lösning på denna 
allvarliga fråga iin en snabb och verkligt betydarnlc satsning på Karesuando, 
Sopperobyarna, .Jokkmokk, Arjeplog och övriga tiitorlcr diir samefamiljer
na iir bosatta. Det kvantitativa bcfolkningsmi:issiga umlerlagel hör inle bli 
•len enda faktor som avgör om ett samhiille ska rekomnwnderas för lokali
sering av incluslriccnlra. De regionala handlingsprogrammen, Liinsprogram 
70, som ularhetades vid liinsstyrelserna och förnlscs bli redovisade till in
ri kcsdeparlemenlet under sommaren 1971 bör av regeringen överarbetas ut
ifrån de synpunkter som framförts i motionen. En satsning pä en utveck
ling iiven av sådana orter, diir samer iir bosatta men cli:ir befolkningsunder
lagct i övrigt bedöms som a lit för li tel för siirski Ida regionalpoli Li ska ålgiir
der, skulle inte bara bidra lill att förhindra samernas undergång som etnisk 
minoritet. Den skulle också förena samehefolkningen med elen icke-samiska 
befolkningen i gemensamma ansträngningar för en ekonomisk utveckling 
av de berörda tiitorlerna. 

Samernas minoritelsfråga kan inte lösas om inle denna centrala fråga 
löses. Deras och den övriga lokala befolkningens sysselsiittnings- och lev-
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nadsstandanl måste ovillkorligen höjas i ni\·å med de bcfolkningscenlra till 
vilka den hittillsvarande utflyltningen har skelt. 

2) belriiffamle avsnitlcl om Slafens lappfond m. m. av herr Takman · 
( q> k), som anfört: 

Enligt propositionen hör för del ekonomiska stödet till renniiringens ra
tionalisering i lmnulsak gälla samma principer och villkor som gäller för 
jordbrukets ralionalisering. Delta principiella utlalantlc slridcr emellerfol 
mot den konkrcla polilik som propositionen föreshir i fråga om ralionalisc
ringsålgiirdcr inom rennäringen. Finansieringen av rationaliseringsstöd 
m. m. till det svenska jordbruket sker med budgclme<lel. Men för motsva
rande stöd för rcnniiringen kommer medlen att tas ur samefonden. 

Samerna gör med all riill giillande alt samefontlsmcdlen iir deras egna 
pengar. De fonderade tillgångarna utgörs bl. a. :n- skadesU\.ndsmcdel som i 
vallenmål lilldömls dem för önnliimd rcnhelesmark. Undl'r budgetåret 
1968/69 lillförtles fonden sammanlagt 1,9 miljoner kronor, rnrav riinlor 
~lOO 000 kr., skogsavkaslning 200 000 kr., metkl avsatla enligl 4 kap. 13 § 
vallcnlagen 400 000 kr., skadeersiitlningar 60 000 kr., arrendeavgifter 
900 000 kr. och diwrse inkomster 40 000 kr. Fondens behållning uppgick 
den 30 juni 1969 till 18,9 miljoner kr., varav omkring 4,8 miljoner utgjor
des av 4: 13-medcl. 

Fondmedlen mwiinds f. Il. främst för all finansiera olika invesleringar 
för ralionaliseringsiindamål smul renforskning. Även koslnaderna för till
skotlsutfodring av renar har tiickls med pengar från samefondcn. 

EnligL uppgift har de lre renskötsellänen, Norrhottcn, Väslerbollen och 
Jiimtland, för budgetåret 1971/72 hegärL sammanlagt 874 570 kr. för olika 
åtgiirder ur samcfonden. Dessutom har ansökls om 457 500 kr av fonderade 
vattenrcglcringsavgifler. Dessa ansökningar har gjorts av de adminislra
tiva instanserna i respekt i ve liin ( liinsstyrelserna och Jappviisendel). 

Hl611 års renniiringssakkunniga hcriilmade att de årliga inkomsterna för 
samefonden skulle komma all uppgå Lill 2 150 000 kr., medan det årliga 
anslagsbchovct från fonden beriiknades till 3 025 000 kr., därav ca 1,8 mil
joner kr. årligen under en femårsperiod för att de föreslagna ralionalisc
rings-, stöd- och omsbillningsåtgiirderna skall kunna genom föras. De sak
kunniga föreslog alt fonden av hudgelmcdel Lillförs ett årligL hillrag av 
500 000 kr. 

Något sådant bidrag har dock inle upptagits i propositionen där det hiiv
das all del i samefondcn finns cll odisponerat, inte iindamålshcstiiml belopp 
önrsligande 11 miljoner kr. varför det inte iir "nödvändigt alt nu lillföra 
fonden något tillskott av huclgctmcdel" (s. 150) . 

. Jag kan inte acceptera detta förhållande. Antingen ska renniiringen vara 
jämsliilld med jordbruket och stödet Lill ralionaliseringsålgiirdcr m. rn. ulgå 
av lmdgclmedel. Eller också ska dd klart deklareras all ralionaliscringsåt-
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gärder m. m. helalas med samernas egna fonderade pengar och att samerna 
alltså år diskriminerade i förhållande ti.ll jordbrukarna . 

.Jag förutsriller att det förra alternativet blir det som genomförs i prakti
ken och alt sålunda den faktiska politiken blir identisk med den deklare
rade. Det kan inle vara rimligl atl samefondens medel konsumeras för 
dessa iindamål. 
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