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Nr 51
Kungl. Maj :ts proposition med förslag till rennäringslag, m. m.; given
Stockholms slott den 26 februari 1971.
Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av
statsrådsprotokollet över jordbruksärcnden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars avlåtande till riksdagen föredragande departcmcntschefcn hemställt.

GUSTAF ADOLF
JNGEMUND BENGTSSON
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås olika åtgärder för att främja renskötseln, som
utövas av i huvudsak omkring 700 samefamiljer inom ett fyrtiotal Iappbyar. 1928 års renbcteslag föreslås ersatt med en ny rennäringslag. Lappbyarna omorganiseras till samebyar med huvudsaklig uppgift att driva
renskötseln. Denna organisation bygger på principen om samverkan mellan medlemmarna i byn såsom inom ekonomiska föreningar. Samerna
skall själva få bestämma om sina angelägenheter på bystämma och genom stadgar för byn. Innehållet i samernas renskötselrätt blir enligt lagförslaget samma som i 1928 års lag. Det nuvarande lappväsendet, 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 fortsätta 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 renskötselrätten för visst markområde. I fråga om ersättning för skada eller olägenhet av upphävandet skall expropriationslagens regler om värdering
och om domstolsförfarande gälla. Ersättningen, vilken nu tillfaller lappfonden, 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 rennäringens rationalisering. Renskötande samer som inte får tillräcklig
sysselsättning inom renskötseln skall beredas annan sysselsättning inom
renskötselområdet.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1971.
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l) Förslag
till

Rennäringslag
Härigenom förordnas som följer.

Renskötselrätt rn. rn.
1 §

Rätt att enligt denna lag 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 renskötsel bedömes efter adoptantens
härkomst samt dennes och hans föräldrars befattning med renskötsel.
Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge person med samisk
härkomst renskötselrätt, även i annat fall än som avses i första stycket.

2 §
Den som ingår äktenskap med renskötselberätligad förvärvar renskötselrält.
Upplöses äktenskapet genom äktenskapsskillnad eller dömes till återgång i
äktenskapet, kan länsstyrelsen upphäva renskötselrält som förvärvats enligt första stycket, om särskilda skäl föreligger.
3 §
Renskötsel får bedrivas
1. hela året
i Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker dels ovanför odlingsgränsen, dels nedanför denna gräns på mark som tillhör staten (kronomark)
och renbetesland där skogsrenskötsel av ålder bedrives under våren, sommaren eller hösten,
på renbetesfjällen i Jämtlands län,
inom de områden i .Jämtlands och Kopparbergs län som särskilt upplåtits
till renbete,
2. den 1 oktober-den 30 april
i övriga delar av lapprnarkerna nedanför odlingsgrånsen,
inom sådana trakter utanför lappmarkerna och renbelcsfjällcn dår renskötsel av ålder bedrives vissa tider av året.
Med renbeteslantl förstås mark som vid avviltringen förklarats utgöra
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renbetesland eller av ålder använts som sådant land. l\fod renbetesfjällen
förstås de vid avvittringen för samerna avsatta renbetesfjällen och de områden som sedermera upplåtits till utvidgning av dessa fjäll.

4 §
Beteslid enligt 3 § första stycket 2 kan av lantbruksnämnden förlängas
såvitt avser kronomark, om det behövs på grund av ogynnsamma väderlekseller 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.
Mark som anges i 3 § första stycket 1 fördelas mellan samebyar i särskilda 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 lantbruksnämnden.
Indelningen skall göras så, att områdena blir lämpade för sitt ändamål
med hänsyn till betestillgång och övriga omständigheter.

8 §
Med samebys betesområde förstås byområdet och övriga områden som
samebyn begagnar för renskötsel.
Sameby
Ändamål oclz medlemmar 111.

111.

9 §
Sameby har till ändamål att enligt denna lag för medlemmarnas gemensamma bästa ombesörja renskötseln inom byns belesområde.
Det åligger sameby särskilt att svara för .att renskötseln drives på ekonomiskt bästa sätt och att utföra, underhålla och driva anläggningar som behövs för renskötseln.
Sameby får ej driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel.
10 §

Sameby kan förvärva rättigheter och &taga sig skyldigheter när registrering skett enligt 39 §.
Sameby företräder medlemmarna i frågor som rör rcnskiilselrällcn eller
medlemmarnas gemensamma inlrnsscn inom rennäringen i övrigt.
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11 §

Medlem i sameby är
1. renskötselberättigad som deltar i renskötseln inom byns betesområde,
2. renskötselberätligad som har deltagit i renskötsel inom byns bctesområde och haft detta som stadigvarande yrke samt ej övergått till annat huvudsakligt förvärvsarbete,
3. renskötselberältigad som är make eller hemmavarande barn till medlem som avses under 1 eller 2 eller som är efterlevande make eller underårigt barn till avliden sådan medlem.

12 §
Sameby kan som medlem antaga annan renskötselberälligad än som anges
i 11 §, om han avser att med egna renar driva renskötsel inom byns betesområde.
Vägras sökanden inträde som medlem, kan länsstyrelsen medge honom inträde, 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 rcnskötande medlemmen.
14 §
Renskölande medlems dödsbo får fort•sälta den av medlemmen bedrivna
renskölscln under tre år från dödsfallet. Är rcnskötselberättigad dödsbodelägare under 20 år, räknas tiden från det han fyller 20 år.

Renslcötselrättens utövande
15 §
Sameby får för medlemmarnas gemensamma behov begagna byns betesområde för renbete.
Lantbruksnämnden bestämmer det högsta antal renar som får hållas på
bele inom byns betesområde.
Om del behövs för att bevara renbetet eller eljest främja renskötseln, kan
lantbruksnämnden förordna om inskränkning i bctesrättcn.
16 §
Sameby får inom byns betesområde utföra arbetshage eller annat stängsel
för renarna, renslakteri eller annan anläggning som behövs för renskötseln.
Sameby eller medlem i byn får på utmark inom hyns betesområde uppföra
renvaklarstuga, kåta, förvaringsbod eller annan mindre byggnad som behövs
för renskötseln.
Är anläggning som anges i första stycket av.sedd för stadigvarande bruk,
skall den förläggas till plats som an"\'isas av markens ägare. Detsamma giiller
i fråga om byggnad som anges i andra stycket, om den skall uppförns för stadigvarande bruk nedanför odlingsgränsen eller utanför renbctesfjällcn 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 plats, bestämmer lanlbruksnämnden platsen.
17 §
Behövs virke till anläggning eller byggnad som avses i 16 § första eller
andra .stycket, får skog avverkas på de delar av helesområdet som hör till
lappmarkerna eller renbetesfjällen. Inom samma delar av belesområdet 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
granljur eller, för tillfälligt behov, på utmark växande lövträd.
18 §
l\lcdlem i sameby har rätt att inom byns betesområde på kronomark under
statens omedelbara disposition eller mark som vid avviltring ullagts till allmänningsskog 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 betesområde 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 till renarna, får
sameby fälla lavbevuxna träd, i första hand torra eller oväxtliga triid, inom
byns betesområde. Sådan avverkning skall om möjligt ske efter anvisning av
markens ägare eller brukare.

21 §
För skog som avverkas på kronomark under slatens omedelbara disposition eller mark som vid avvittring utlagts till allmänningsskog behöver ersättning 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 rotvärdet av växande träd som tages. Kan överenskommelse ej uppnås om ersättningen, utser länsstyrelsen på begäran av part någon att söka förlika
parterna.
22 §
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan för viss tid förbjuda 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 betcsområde.
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24 §
Flyttningsvägs sträckning faslslälles av lantbruksnämnden, om sameby
begär det eller fråga om sträckningen eljest uppkommer.
Föreligger särskilda skäl för ändring av fastställd eller eljesl gällande
flyttningsväg och kan ändringen ske utan väsentlig olägenhet för renskötseln, kan lantbruksnämnden förordna om ändring av vägens sträckning.
25 §
Medlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar av byns betesområde 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 betesområde 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 samebys betesområde, i den mån Konungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, tillåter det.
Renskötselrättens upphörande i vissa fall rn. rn.

26 §
Konungen kan förordna om upphävande av rcnskötsclrällcn för visst
markområde, när området behövs för ändamål som avses i 1 § lagen ( Hll 7:
189) om exproprialion eller för annat ändamål av väsentlig betydelse från
allmän synpunkt. För område som väsentligen är utan betydelse för renskötseln får sådant förordnande meddelas, när området behövs för allmänt
ändamål.
Upphävande kan begränsas till att avse viss tid eller vissa i rensköt.selrätten ingående befogenheter.

27 §
Meddelas förordnande enligt 26 §, kan Konungen föreskriva åtgårder för
att motverka skada eller olägenhet .för renskötseln.

28 §
Medför upphävande av renskölselrätt skada eller olägenhet för renskötseln
eller för sådan rätt till jakt eller fiske som avses i 25 §, utgår ersättning därför.
Ersättning för skada eller olägenhet som ej drabbar bestämd person tillfaller till hälften sameby som beröres av upphävandet och till hälften samefonden, 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 allmänna bestämmelserna om expropriation 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 renskölsel bedrives får ej ändra användningen av marken på sätt som medför
avsevärd olägenhet för renskötseln i annan mån än som följer av förordnande enligt 26 §.
Första stycket hindrar ej att mark användes i enlighet med fastställd
stadsplan eller byggnadsplan eller för företag vars tillåtlighet skall prövas i
särskild ordning.
31 §
Sameby eller medlem i sameby får ej upplåta rättighet som ingår i renskötselrätten.
Sameby får dock åt den som har varit medlem i byn upplåta rätt alt utan
avgift till sitt husbehov jaga eller fiska på byns område enligt 25 §.
32 §
På sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som slår under statens
omedelbara disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast 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 intrång i rätten till jakt eller fiske enligt 25 §. Upplåtelse av hela fisket i
visst vatten får ske endast om samebyn medger det.

33 §
Fråga om upplåtelse enligt 32 § prövas av Konungen eller myndighet som
Konungen bestämmer.
34 §

Upplåtelse enligt 32 §, som ej avser tillgodogörande av naturtillgångar
eller skogsavverkning, skall ske mot avgift, om ej särskilda skäl föreligger
för avgiftsfrihet. Avgiften fördelas mellan samefonden och sameby som beröres av upplåtelsen enligt bestämmelser som meddelas av Konungen.
Avser upplåtelsen tillgodogörande av naturtillgångar, skall staten utge ersällning för den skada eller olägenhet för renskötseln som upplåtelsen medför. I fråga om fördelning av er.sättning som ej utgår tiU bestämd person
äger 28 § andra stycket motsvarande tillämpning.
Samebys förvaltning m. m.

Allmänna bestämmelser

35 §
Om det är påkallat med hänsyn till vad som bestämts om högsta renantalet enligt 15 § andra stycket eller om det behövs för att främja renskötseln,
kan sameby bestämma hur många renar medlem högst får inneha eller meddela andra föreskrifter om innehavet.
Föreskrift enligt första stycket får ej ges sådant innehåll att renskötande
medlems fortsatta verksamhet omöjliggöres eller väsentligt försvåras.
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36 §
Om sameby medger det, får inom byns betesområde hållas renar som tillhör annan än renskötande medlem i byn (skötesrenar). Fråga om sådant
medgivande avgöres efter samråd med lantbruksnämnden.
Skötseln av skötesrenar handhas av samebyn.

37 §
Sameby får endast om medlem medger det låta slakta dennes renar eller
försälja vid slakt utvunna produkter.
Henmärkning ombesörjes av samebyn, om ej byn beslutar annat. Henägare 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 sitt säte,
3. antalet slyrelseledamöler 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 medlemmarna skall tillställas dem och när föreskrivna kallelseåtgärder senast
skall vidtagas,
7. tid för betalning av debiterad .förskollslikvid,
8. tid för betalning av belopp som enligt 44 § kommer samebyn eller renskötande 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 det län rliir hyns
styrelse enligt stadgarna skall ha sitt säte, om ej annat följer av 102 §. Innan
stadgarna registrerats är de ej giltiga.
Länsstyrelsen prövar att stadgarna tillkommit i föreskriven ordning och
att de ej innehåller något som strider mot lag eller författning.
Första och andra styckena gäller även vid ändring av stadgarna.

Ekonomiska förhållanden
40 §
Kostnaderna för renskölseln fördelas mellan de renskötande medlemmarna efter reninnehavet.
Om samebyn beslutar del, får kostnad som ej avser alla renarna fördelas
mellan ägarna till de renar på vilka kostnaden heliiper i förhållande till innehavet av dessa renar. Sådant beslut får ej avse kostnad som uppkommit före
beslutet.
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41 §
Renskötande medlem som lämnar renskötseln svarar ej för kostnader som
belöper på tiden därefter. Motsvarande gäller ny renskötande medlem för tiden fiire det han börjar driva renskötsel.
42 §
De renskötande medlemmarna har att förskottera de medel som behövs
för renskölseln.
Styrelsen utdebiterar sådana medel på grundval av debiteringslängd. Utdebiteringen göres efter vad som är skäligt med hänsyn till medlems reninnehav och omfattningen av det arbete han och hans husfolk kan antagas
komma alt utföra för byn under räkenskapsåret.
I debiteringslängden skall anges det belopp som utdebiteras, vad som belöper 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 slyrelsen vad som åligger den enligt första stycket, är ledamöterna solidariskt ansvariga för skulden. Är försummelsen uppenbar, skall
länsstyrelsen på borgenärens yrkande förordna syssloman att debitera och
uttaga erforderligt belopp. Syssloman har rätt att av samebyn uppbära arvode, som bestämmes av länsstyrelsen.
44 §
Samebys koslnader för renskötseln fördelas slutligt mellan de renskötande medlemmarna för varje räkenskapsår. Vid kostnadsfördelningen bestämmes de belopp som renskötande medlem för räkenskapsåret skall utge till
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 rensköl::rnde medlem
erlagt förskott och värdet av arbete som han och hans husfolk utfört för
byn. Samebyn bestämmer i förväg värde för dag eller timme av sådant arbete.

45 §
Kan förskotts- eller slutlikvid som påförts renskötande medlem enligt
42-44 § ej uttagas hos honom, fördelas bristen mellan övriga renskötande
medlemmar i förhållande till deras inbördes skyldighet att svara för likviden. Bristen utdebiteras genom debiteringslängd enligt 42 §. I den mån sådan likvid senare inbetalas, skall det influtna beloppet tillgodoräknas dem
som täckt bristen i förhållande till vad de betalat.
Debiterad och till betalning förfallen likvid får uttagas enligt bestämmelserna i ulsökningslagen (1877: 31 s. 1) om fordran, för vilken betalningsskyldighet ålagts genom dom som äger laga kraft, om ej besvärsmyndigheten i samband med besvärstalan förordnar annat.
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46 §
Sameby får ej upptaga lån som skall åtcrbelalas senare än under nästkommande räkenskapsår, om ej amorleringsplan 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 slämman av renskötande medlemmar företrädda röstetalet och av flertalet sådana medlemmar i hyn.
47 §

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

Styrelse

48 §
För sameby skall finnas styrelse.
Slyrelsen skall i överensstämmelse med medlemmarnas beslut, i elen m:h1
dessa ej slrider mot lag eller samebyns stadgar, leda renskölseln inom byns
bctesområde, ombesörja de gemensamma arbeten som behövs för byn, tillse
all medlemmarnas gemensamma intressen tillvaratages utan att någon medlem missgynnas, ultaga de medel som renskötancle medlem är skyldig alt erlägga och i övrigt handha hyns angelägenheter.
Styrelsen företräder samebyn mot tredje man och för byns talan inrör
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 lid för
vilken han blivit utsedd.
Val av styrelse eller ändring i dess sammansättning skall anmälas till länsslyrelsen.

50 §
Finns ej styrelse, kan länsstyrelsen på yrkande av någon vars rätt är beroende av all behörig styrelse finns förordna syssloman alt handha byns angelägenheter 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 slyrelsens beslut gäller
den mening varom de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den
mening som ordföranden biträder.
Slyrclselcdamot får ej taga befattning med angelägenhet vari han har ett
väsentligt intresse som strider mot samebyns.
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52 §
Styrelsen kan uppdraga åt särskild arbetsledare alt under styrelsens inseende leda renskötseln.
Styrelsen kan bemyndiga särskild person att företräda samebyn, om ej
annat beslutats. Sådant bemyndigande och återkallelse därav skall anmälas till länsstyrelsen.
53 §
För varje räkenskapsår skall slyrelsen i förvaltningsberättelsc redovisa
sin förvaltning. I förvaltningsberättelsen redogöres för verksamheten under
räkenskapsåret och för byns ekonomiska ställning.
I berätlelscn skall särskilt uppges
1. ägarna till de renar som under året hållits på byns hctesområde och antalet 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 ulkräva av annan sameby,
4. under året gjorda investeringar och säUel för deras finansiering,
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 renskölande medlem påförts i bidrag till byns utgifter under året.
I berättelsen skall vidare ingå avräkning som för varje renskötande
medlem utvisar det saldo för redovisningsåret som kommer samebyn eller
medlemmen till godo.
54 §

Minst en månad före den första ordinarie bystämman efter räkenskapsi'lrcts utgång skall styrelsen lämna förvaltningsbcrättelsen till revisor. Berättelsen skall vara underskriven av styrelsens samlliga ledamöter.

Revision
55 §
Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall årligen granskas av en eller
flera revisorer. Revisor utses på byslämma.
Medlem, som hos styrelsen påkallar granskning av samebyns böcker, räkenskaper eller andra handlingar, har rätt att få del av dessa på lämpligt
sätt.
56 §
Revisor skall avge berättelse, som skall innehålla redogörelse för resultatet av hans granskning och uttalande huruvida anmärkning framställes eller
ej i fråga om räkenskapernas förande eller förvaltningen i ÖYrigt. Framställes anmärkning, skall anledningen till denna anges i berättelsen. Revisionsberättelse skall även innehålla särskilt uttalande hnrnYida ansvarsfrihet för
styrelsen tillstyrkes eller ej.
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57 §
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast två veckor före försla
ordinarie bystämman efler räkenskapsårets ulgång.
Bystämma rn. m.

58 §
Medlems rätt att deltaga i handhavandet av samebyns angelägenheter ulövas på bystämma.
Medlem som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin betalningsskyldighet enligt denna lag gentemot byn får !leltaga i förhandlingarna men har ej rösträtt 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. alt varje myndig medlem har en röst i fråga som rör utseende av ordförande på bystämma eller av revisor, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen eller ändring av sådan föreskrift i stadga som avses i 38 § andra slycket
1-6,
2. att i övriga frågor rösträtt tillkommer endast renskötande medlem, som
därvid har en röst för varje påbörjat hundratal renar som enligt gällande
renlängd innehas av honom,
3. att medlems rösträtt kan utövas genom annan medlem såsom ombud,
4. att ingen får för egen eller annans 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,
G. att vid lika röstetal val avgöres genom lottning och i andra frågor den
mening gäller som biträdes av de flesta röstande eller, om även antalet röstande är lika, av stämmans ordförande,
7. att beslut om ändring av stadgarna ej är giltigt, om det ej biträdes av
minst två tredjedelar av det på stämman av renskötande medlemmar företrädda röstetalet och dessutom, såvitt gäller föreskrift som avses i 38 §
andra stycket 1-6, av flertalet av byns myndiga medlemmar.

60 §
Bystämma öppnas av den som styrelsen utser. Därefter utses ordförande.
Ordföranden skall upprätta och till godkännande av stämman framlägga
en förteckning över närvarande medlemmar och ombud med uppgift om den
rösträtt som tillkommer envar av dem. Sedan förteckningen cnhälligL eller
efter omröstning, .företagen bland de renskötande medlemmarna på grundval 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 §
Förvaltningsberätlelse och revisionsberättelse för det senasle räkenskapsåret skall framläggas på första ordinarie bystämman efter räkenskapsårets
utgång. På stämman skall avgöras fråga om godkännande av styrelsens förslag till fördelning av kostnaderna för byns renskötsel och om beviljande
av ansvarsfrihet för styrelsen.
Förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen skall under minst tio dagar 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 anmälan av röstberättigad medlem eller revisor ofördröjligen utlysa stämma.

63 §
I kallelse till bystämma skall anges tid och plats för stämman och de ärenden 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 tagas 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 Jämnas kvar på
område där renskötsel icke är tillåten. Flyttning som äger rum utanför samebys betesområde skall ske utan onödig tidsutdräkt.

66 §
Räkning av samebys renar skall ske årligen vid ungefär samma tidpunkt.
Om sameby begär det, kan lantbr.uksnämnden 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 rättelse kommer till stånd.
67 §
Ifostnaden för renräkning enligt 66 § första stycket är en gemensam utgift
för samebyn.
Kostnaden för extra renräkning fördelas mellan elen som begiirt räkningen
och samebyn efter vad lantbruksnämnden finner skäligt.

68 §
På grundval av renräkning enligt 66 § första stycket skall renlängd upprättas. Fel i längden som påvisats 'id extra renräkning skall genast rättas.
I renlängden skall upptagas ägarna till de renar som hålles på byns hetesområde, det räknade eller uppskattade antalet renar för varje ägare och, om
föreskrift meddelats om reninnehavet enligt 35 §, förhållande som är av betydelse för kontroll av att föreskriflen efterföljts.
Bystämman faslsläller renlängden och beslutar om rättelse däri.
69 §
När renägares rättigheter eller skyldigheter enligt denna lag beror på antalet renar, har gällande renlängd vitsord, om det ej visas att iigarens reninnehav förändrats väsentligt sedan renlängden upprättades.

70 §
Har främmande renar kommit in på samebys belesområde, skall de skiljas
ut så snart det kan ske. Underrättelse om tid och plats för skiljningen skall i
god tid dessförinnan lämnas till sameby till vilken reriarna 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 återföras 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 §
UppehåJler 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 efler anmaning·taga hand om renarna.
Kostnaden för renarnas omhändertagande, slakt och försäljning skall uttagas ur köpeskillingen. Återstoden tillfaller renarnas ägare, om han är
känd, och annars den eller de samebyar till 'ilka" renarna kan antagas ha
hört.
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72 §

Är renskölseln inom samebys betesområde bristfällig, skall lanthruksnämnden på begäran av medlem i byn eller annan vars rält är beroende
diirav söka alt träffa överenskommelse med byn om rättelse inom viss tid.
Kan överenskommelse ej träffas eller vidtages ej rättelse, kan länsstyrelsen efter anmälan av lantbruksnämnden förordna syssloman att omhändertaga renskötseln i byn och förvalta hyns övriga ekonomiska ai1gelägenheter.
Syssloman har rätt att av byn erhålla arvode som bestämmes av länsstyrelsen.
Renmärken

73 §
Ren som föres på bete enligt denna lag skall vara märkt i öronen med renmärke som registrerats för renens ägare, om ej annat följer av 7!l-82 §.
Om renmärkes utformning meddelas bestämmelser av I\.onungcn eller
myndighet som Konungen bestämmer.
Registrerat märke får användas för alt märka renar endast Yid renskiilscl
som hedriws inom den sameby som anges i registrcringsheslutet.

74 §
Fråga om registrering av renmårke prövas av länsstyrelsen i det Hin diir
byns styrelse har sitt såte. Register över renmärken fiires hos länsstyrelsen.
Ansökan om registrering av renmärke göres skriftligen. Ansökningshandlingen skall innehålla uppgift om sökandens namn och hemvist och om elen
sameby där märket skall användas vid renskötsel. Vid ansiikningshandlingen skall fogas avbildning av märket.
75 §
Henmärke får ej registreras för annan renägare än den som är medlem i
den sameby ansökningen avser eller som har rält att ha skötesrenar där.
Renmärke får registreras för sameby.
Rcniigare får ej lia mer än ell märke registrerat.

76 §
Henmärke av gemensam gnmcllyp för viss släkt eller släktgren (släktmärke) får ej utan särskilda skäl registreras för någon som ej tillhör släkten
eller släktgrenen.
77 §
Renmärke får registreras endast om del
1. tydligt skiljer sig från annat giltigt märke som får anYändas på renar
med Yilka sökandens renar kan sammanblandas,
2. har en form som såvitt möjligt skyddar mot olovlig ommärkning.
Utan hinder av första stycket 2 får sHiktmärke regislreras med samtycke
av sådan innehavare av äldre märke av samma grundtyp som kan ha olägenhel av registreringen.

78 §
Den som genom avtal eller på annat sätt förvärvatrält lill annans registrerade renmärke får ej använda märket vid renmärkning förrän det registrerats för hans räkning.
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79 §

Länsstyrelsen skall avlysa registrerat renmärke
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 användas i någon hos länsstyrelsen registrerad sameby,
4. om märkeshavaren eller hans dödsbo ej längre har rätt att ha renar i
sameby.
Avlyses märke efter anmälan enligt första stycket 1, får det behållas på redan märkt ren under tio år från dagen för avlysningen.

80 §
Är två eller flera registrerade renmärken helt lika eller så lika att de lätt
kan förväxlas eller genom ändring komma att överensstämma med varandra, kan länsstyrelsen på ansökan av sameby eller märkeshavare för vilken 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 länsstyrel sen bestämmer.
Första och andra styckena äger tillämpning på avlyst märke som får behållas på ren enligt 79 § andra stycket och på avbrottsmärke enligt 81 §. I
stället för avlysning skall dock föreskrivas förkortning av märkets giltighetstid.
1

81 §
Byter märkt ren ägare, får ommärkning till den nye ägarens märke ske endast om styrelsen i den sameby där ommärkningen skall äga rum medger
det. Lämnas ej sådant medgivande, kan renens märke förses med avbrott för
att skilja renen från andra renar med samma märke. För a-vbrollsmärkning
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 giftorätt, arv eller testamente fordras dessutom överlåtarens samtvcke.
• Ommärkning eller avbrottsmärkning får ske endast i närvaro av den som
samebyns styrelse utser eller inför två vittnen.
Avbrottsmärke får behållas på ren högst tio år efler det styrelsens medgivande gavs.

82 §
Dödsbo efter avliden renägare får begagna det renmärke som regislrentls
för den avlidne.
83 §
H.enkalv skall märkas med ägarens regislrerade märke före utgången av
det år då kalven fötts. Märkning får dock ske intill utgången av april niistfölj ande år, om märkningen ombesörjes av samebyn eller utföres i närvaro
av någon som byns styrelse utser eller inför två vittnen.
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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 avbrottsmärke 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 belesområde 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 omhändertagas av samebyn för slakt och försäljning. Köpeskillingen tillfaller 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) att driva
renskötsel i Norrbottens län nedanför lappmarksgränscn inom område där
renskötsel av ålder förekommer under hela året. Koncession kan innefatta
rätt att mottaga skötesrenar från ägare eller brukare av jordbruksfastighet
inom koncessionsområdet.
Koncession får lämnas endast om fortsatt renskötsel inom området är till
gagn för ortsbefolkningen och endast om den som söker koncession kan antagas komma att driva renskötseln på ett ändamålsenligt sätt.
Koncession meddelas för viss tid, högst tio år.
86 §
För renskötseln inom koncessionsornråde 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 koncessionsområdct.
Bestämmelserna om sameby och dess förvaltning gäller i tillämpliga delar
i fråga om sameby för koncessionsrenskötsel. Skölesrenägare anses därvid
som rcnskötande medlem. Koncessionshavaren leder under styrelsens inseende renskötseln inom byn.
·
87 §
Fråga om koncession prövas av lantbruksnämnden.

88 §
I beslut varigenom koncession beviljas skall anges
1. koncessionsområdet,
2. flyttningsvägs sträckning,
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3. det högs la antal renar som får hållas inom konccssionsområdet,
4. om och till vilket antal koncessionshavaren filr moltaga skötesrenar,
5. i vad mån koncessionshavaren har rätt att anlägga stängsel, uppföra
byggnader och taga virke inom koncessionsområdet,
6. de villkor i övrigt under vilka renskölseln får bedrivas.

89 §
Har förutsättningarna för koncessionen ändrats, kan lanlbruksnämndcn
återkalla koncessionen eller föreskriva nya villkor.
Ansvar, skadestånd och besvär m. m.
90 §
Ilar ren orsakat skada
1. under liden juni-augusti på åker, äng eller trädgård som är belägen
ovanför odlingsgränsen eller på renbetcsfjällen elle1· under tiden nrnj-septemhcr på åker, äng eller trädgård som är belägen inom annat område där
renskötsel får bedrivas under hela året,
2. på mark inom renskölsclområdet under lid då renskötsel ej får bedrh·as där eller
3. på mark utanför renskötselområdet,
skall skadan ersättas av sameby inom vars byområde skadan har uppkommit eller som vid liden för skadans uppkomst haft renar i trakten, om det ej
visas att skadan ej orsakats av byns renar.
Asilar ersätlningsskyldighct enligt första stycket flera samebyar, fördelas
ansnuigheten lika mellan byarna inbördes. Kan det visas alt renar från någon 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 soni vid tiden för
skadans uppkomst fanns i trakten och som ej stod imder bevakning.

91 §
Ersättning som sameby utgivit enligt 90 § får den kräva åter av del1 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 tillkomma renens ägare skall i fall då ägaren är okänd .tillfalla den sameby inom
vars betesområde renen befann sig.

93 §
När renar befinner sig inom bctesområde där renskötsel då är tillåten,
skall hund i trakten som ej användes i renskötseln hållas i band eller instängd, om ej länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, såvida hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyltningen.
Anträffas 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
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vårdar ren. Detsamma skall gälla om hund utan tillsyn anträffas omedelbart
efter det att elen på sådant område jagat eller på annat sätt ofredat ren.
Den som sålunda dödat hund är skyldig att ,anmäla förhållandet till polismyndigheten.

94 §
Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. avstänger fastställd eller eljest gällande flyllningsväg 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 område där renskölsel då är tillåten,
3. obehörigen driver bort renar från område där renskötsel då är tillåten
eller hindrar renar från att hela 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
al1\·änder renmärke som ej är registrerat för honom,
6. utför ommärkning eller avbroltsmärkning i strid mot 81 §,
7. märker renkalv i strid mot 83 §första eller andra stycket,
8. hryter mot 93 §första eller tredje stycket.

95 §
Bryter medlem i sameby uppsåtligen eller av oaklsamhet mot 17-20 §
eller mot föreskrift som meddelats med stöd av 22 § eller Himnar han uppsålligen eller av oaktsamhet oriktig uppgift "\id renräkning eller vid upprättande av renlängd dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff
i brottsbalken.

96 §
Samebys styrelse är skyldig au i den omfallning som behÖYs låta s::nnla
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 :"ttgärden 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 samebyns stadgar eller kränker hans enskilda rätt, får han föra talan mot beslutet 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 besvärsticlen från den dag då medlemmen fick del av beslutet.
Beslut varigenom bystämmas beslut ändrats eller upphävls giiller 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 lantbruksslyrelsens beslut föres genom besvär hos Konungen.
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99 §
Talan mot beslut enligt denna lag av länsstyrelse föres genom besvär hos
kammarrätten.
Mot länsstyrelsens beslut varigenom registrering av renmärke beviljats får
dock talan ej föras.
100 §
Angår beslut som länsstyrelse, lantbruksnämnd eller lantbruksstyrelsen
meddelar enligt denna lag så många alt 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 efterrättelse 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 länsstyrelsen och lantbruksnämnden i Jämtlands län.
Skall byområde omfatta mark inom mer än ett av Norrbottens, Västerbottens eller Jämtlands län, göres indelning enligt 7 § av lantbruksnämnden
i del län inom vilket huvuddelen skall ligga.
0

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 renmärken 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 bestämmelsen.
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 lappbyn fortfarande tillämpas. I den mån det behövs kan Konungen för tiden
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 märkt
ren intill den 1 juli 1975. På sådant märke äger 80 § den nya lagen motsvarande tillämpning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 51år1971

21

5. Vad i nya lagen föreskrives om avlyst märke och avbrottsmärke gäller
i tillämpliga delar sådant enligt äldre lag avlyst märke som behålles på därmed märkt ren och avbroltsmärke som tillkommit enligt äldre lag.
6. Har enligt 57 § lagen (1928: 309) om de ·svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige tillstånd meddelats att driva renskötsel och omfattar tillståndet tid även efter nya lagens ikraftträdande, skall det anses som en enligt 85 § nya lagen meddelad koncession.
7. Talan mot sådant beslut enligt den nya lagen av länsstyrelse som meddelats 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 § kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.
(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)
Anvisningar
till 28 §. 1
1. Till intäkt av rörelse hänföras
1. Till intäkt av rörelse hänföras
samtliga intäkter i penningar eller samtliga intäMcr i penningar eller
varor, som influtit i rörelsen. Detta varor, som influtit i rörelsen. Detta
innebär, alt intäkten skall vara av innebär, att intäkten skall vara av
sådan beskaffenhet, att den normalt sådan beskaffenhet, alt den normalt
är att räkna med och ingår såsom ett är atl räkna med och ingår såsom ett
led i den förvärvsverksamhet, varom led i den förvärvsverksamhet, varom
fråga är. Hit räknas alltså inflytande fråga är. Hit räknas alltså inflytanbetalning för varor eller produkter, de betalning för varor eller produksom den skattskyldige för i handel ter, som den skattskyldige för i haneller tiJlverkar, och gäller detta i.iven del eller tillverkar, och gäller delta
för det fall, att rörelseidkaren vid iiven för det fall, att rörelseidkaren
överlåtelse av rörelsen till annan lå- vid överlåtelse av rörelsen till annan
ter i överlåtelsen ingå befintliga va- låter i överlåtelsen ingå befintliga
ror eller produkter. Denna överlåtel- varor eller produkter. Denna överlåse utgör då så att säga den sista telse utgör då så att säga den sista
affärshändelsen i hans rörelse. Där- aWirshiindelsen i hans rörelse. Däremot räknas icke hit sådan intäkt, emot räknas icke hit sådan intäkt,
som Lill den skattskyldige kan infly- som till den skattskyldige kan inflyta vid sidan av rörelsen eller utan- ta vid sidan av rörelsen eller utanför
för vad som normalt är alt anse så- vad som normalt är att anse såsom
som driftinkomst, såsom exempelvis driftinkomst, såsom exempelvis vid
vid avyt lring av personlig lösegen- avyttring av personlig lösegendom
dom eller för stadigvanmde bruk i elh•r för sladig,·arande bruk i rön·l1

Senaste lydelse 1969: 363
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rörelsen 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 nalur, se dock
andra och tredje styckena här nedan. Den intäkt, som erhålles genom
en dylik, oberoende av rörelsen verkställd avyttring, skall tagas i betraktande vid inkomstheräkningcn fiir
föniirvskällan tillfällig förvärvsverksamhet och bedömas efter de
för denna förvärvskälla sladgade
grunder.

sen avsedda fastigheter eller andra
tillgångar -- angående för sådant
bruk avsedda maskiner och andra
inventarier så ock palenträtter och
liknande tidsbegränsade rättigheter
ävensom hyresrätter och rälligheter
av goodwills natur, se dock andra
och tredje styckena här nedan. Den
intäkt, som erhålles genom en dylik,
oberoende av rörelsen verkställd avyltring, skall tagas i betraktande vid
inkomslheräkningen för förvärvskällan tillfällig förvärvsverksamhet och
bedömas efter de för denna förvärvskälla stadgade grunder. Såsom skat-

tcplil..:.tig intäkt räknas icke statligt
augångsvcderlag i form av engångsbelopp till renskötselutövare i samband med att lian upplzör med sin
rensk6tsel.
Till intäkt - - - - - - - - goodwills natur.
Skattskyldig, som - - - - - - - realisationsvinst föreli.-rcta,
Utskiftar svenskt - - - - - - - -- - - vid utskiftninge~i.

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.
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Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans
illaj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
11 december 1970.
Närvarande:
Statsministern PADIE, ministern för utrikes ärendena Nn.ssox, statsråden STRXxG,
ANDERSSON, Hou1Qv1sT, AsPLING, SvEN-ERrc NILSSON, LUNDKVIST, Gm.JER,
OuttxOFF, \Vrc1otAN, MoBERG, BENGTssox, Nom.rxG, LöFBEH.G, Lrnno:vr,
CARLSSON.

Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler efter
gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter fråga om ny lagstiftning om renskötsel m. m. och anför.

I. Inledning
Renskötseln är i Sverige förbehållen samerna. Den regleras främst i lagen
(1928: 309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige (renbeteslagen). 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 förutsättningarna för rennäringen liksom för andra näringar ändrats väsentligt.
Detta har bl. a. lett till ett behov att ändra näringens driftsformer och att
vidta andra rationaliscringsåtgärder för att höja näringens lönsamhet.
Med anledning härav och sedan Svenska samernas riksförbund i skrivelse
den 4 oktober 1963 bl. a. anhållit om översyn av bestämmelserna på renskötselns område, tillkallades år 1964 sakkunniga för att se över renbeteslagstiftningen och därmed sammanhängande frågor. De sakkunniga1 antog namnet
1964 års rennäringssakkunniga.
I skrivelse den 24 januari 1966 hemställde riksdagens justilieombudsman
om åtgärder bl. a. i syfte dels att ge de renskötande samerna bättre möjlighet att själva tillvarata sina rättigheter enligt renbeteslagen, dels att hindra
att intrång görs i dessa rättigheter. Genom beslut den 11 februari 1966 för1 Vattenrättsdomarcn Lennart af Klintberg, ordförandl', samt Jantbruksdircktören Nils Agcrbcrg, landshövdingen Ragnar Lassinantti, ordningsmanncn Anders Persson-Blind och överinspektören Åke Wikman.
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ordnade Kungl. l\faj :t att skrivelsen skulle överlämnas till rennäringssakkunniga för att beaktas vid fullgörande av utredningsuppdraget.
Rennäringssakkunniga överlämnade i februari 1968 betänkandet Rennäringen 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. Förslagen torde få
fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som bilaga 1.
Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av vattenöverdomstolcn, hovrätten för övre Norrland, rikspolisstyrelsen, statens järnvägar, statens trafiksäkerhetsverk, kammarkollegiet, statskontoret, statistiska centralbyrån, riksrevisionsverket, riksskattenämnden, statens vattenfallsverk,
skolöverstyrelsen, domänverket, lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, veterin~irstyrelscn, fiskeristyrelsen, statens jordbruksnämnd, statens naturvårdsverk, kommerskollegium, arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen, länsstyrelserna i Kopparbergs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län, lantbrukshögskolan, statens råd för skogs- och jordbruksforskning, statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), departementsutredningcn, bilskatteutredningen, gruvrättsutredningen, Svenska samernas riksförbund (SSR), Same-Ätnam, Sveriges lantbruksförbund, Riksförbundet
Landsbygdens folk (RLF), Svenska jägareförbundet, Fiskefrämjandet,
Landsorganisationcn i Sverige (LO) och Svenska kraftvcrksföreningen.
Vissa remissinstanser har även överlämnat yttranden som de har infordrat. Skrivelser har vidare inkommit från Kiruna stad, Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), Boliden AB m. fl.
Rennäringssakkunniga överlämnade vidare i december 1968 efter uppdrag av Kungl. Maj :t förslag angående rcnforskningens organisation m. m.
(Stencil Jo 1968: 7). över förslaget har yttranden avgetts av i huvudsak
samma remissinstanser som nyss nämnts.

2. Huvuddragen i gällande rätt m.m.
Sedan gammalt skiljer man mellan två grupper av renskötande samer,
nämligen fjällsamer och skogssamer. De renskötande fjällsamerna driver
sin näring från finska gränsen i norr ned till nordvästligaste delen av Kopparbergs län i söder och rör sig i regel över vidsträckta områden, sommartid i de svenska eller norska fjällen och vintertid i det svenska skogs- och
kustlandet. De renskötandc skogssamerna hör främst hemma i Norrbottens
län och uppehåller sig året runt huvudsakligen nere i skogs- och kustlandet.
Renskölselområdet omfaltar totalt drygt 150 000 km 2 • Den allra största delen av renbetesmarkerna utgörs av kronomark.
Samerna anses utgöra den ursprungliga befolkningen i Norrbottens och
Västerbottens lappmarker. Under 1600-talet började kronan vidta åtgärder
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för att stimulera nybyggare att b?sätla sig i lappmarkerna. På grund av de
konflikter som uppstod mellan samer och nybyggare försökte man genom
olika föresklifter, särskilt i samband med avvittringen, reglera konfliktsituationerna. Olika försök gjordes att gå upp gränsen mellan lappmarkcrna
och kustlandet. Först på 1750-talet blev dock gränsen uppgången i sin helhet.
Denna gräns, lappmarksgränsen, som fortfarande gäller, grundades på undersökningar och vittnesmål samt förlades till utkanterna av de områden
till vilka samerna vid denna tid hade obestridd nyttjanderätt. År 1867 förordnade Kungl. Maj :t att, för alt skydda samernas och nybyggarnas ömsesidiga rättigheter och för att 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. Maj :t blev denna gräns - odlingsgränsen - sedermera uppdragen. Med denna gräns åsyftades alt trakterna ovanför gränsen skulle utgöra
ett åt samerna förbehållet område. En del hemman och nybyggen kom
emellertid att ligga inom dessa trakter. Några ytterligare nybyggen skulle
dock inte få anläggas där. Denna princip har inle helt kunnat upprätthållas. Stora bebyggelsecentra har vuxit upp i anslutning till gruvfyndigheterna i bl. a. Kiruna och dessutom har ett ganska stort antal bosättningar
förekommit på andra platser ovanför odlingsgränsen. A andra sidan innebar
odlingsgränsens tillkomst inte att samerna utestängdes från de beten som de
av ålder utnyttjat nedom odlingsgränsen. Omfattningen av samernas betesrätt reglerades närmare första gången i 1873 års avvittringsstadga. I stort
sett innebar denna reglering en konfirmering av bestående förhållanden.
Betesrätten skulle få utövas såväl på kronans som enskildas marker. Dock
begränsades betesrätten på enskild mark nedom odlingsgränsen till vintertid. År 1886 utfärdades den första renbeteslagen, som år 1898 ersattes av en
ny. I båda upptogs i princip samma bestämmelser som varit gällande i avseende på samernas rätt att uppehålla sig med sina renar på vissa trakter.
Huvuddragen av samernas rättigheter enligt den nuvarande renbeteslagen
är följande. Renskötseln utgör en såväl monopoliserad som privilegierad
näring. Den iir monopoliserad såtillvida att renskötsel med utnyttjande
av annans mark endast får utövas av samer. R~itten till renskötsel innefattar
i första hand befogenhet för same att på de trakter, där han iiger uppehålla sig med sina renar, begagna sig av land och vatten till underhåll för sig
och renarna (1 §). Lagen innehåller i 2 och 3 § § bestämmelser om vilka
områden samerna får nyttja för renbeten. Bestiimmelserna inneliiir i stora
drag alt samerna har rätt att bedriva renskötsel dels året runt ovan odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens Iappmarkcr samt pt°l renhetesfjällen i Jföntland, dels vintertid nedom odlingsgriinsen och utom renbetesfjällen i trakter som de av gammal sedvana besöker med sina renar. Skogssamcrna har i viss omfattning rätt till renbete året runt iiven nedom odlingsgränsen. Vidare har samerna rätt att med sina renar flytta mellan de om-

26

Kungl. Maj:ls proposition nr 51år1971

råden där de har betesrätt. Flyttningsväg som samerna nyttjat av ålder får
fortfarande användas av dem. Inom renbetesområdena är samerna i princip
ber~ittigade alt uppföra kåtor och förvaringsbodar. De kan också, i vissa
fall efter särskilt medgivande, få uppföra vissa byggnader, stängsel för
märkning och skiljning av renarna m. m. I viss utslräckriing föreligger rätt
för samerna att la virke till husbehov. Beträffande jakt och fiske föreskrivs,
att samerna är berättigade alt på utmark jaga och fiska, inte bara på områden där de har rätt att vislas året runt utan också på andra områden inom
lappmarkerna under den tid de har rätt att uppehålla sig där. Renbetesmark kan under vissa förutsättningar undantas från samernas begagnande
eller upplåtas. Är ett område som undantas från samernas begagnande beläget ovanför odlingsgränsen eller på rcnbetesfjällen, skall skälig gottgörelse lämnas för det intrång som orsakas för renskötseln. Gottgörelsen används lill förmån för samerna och redovisas över statens lappfond. Även
cle medel som flyter in på grund av upplåtelse av renbetesmark inbetalas i
allt väsentligt till lappfonden.
I renbeteslagen finns ingående bestämmelser om renskötselns organisation. Sålunda finns i lagen föreskrifter om att samerna för renskötselns bedrivande skall vara indelade i lappbyar. I princip är det endast den som tillhiir lappby som får ulöva renskötsel. För varje lappby skall länsstyrelsen
fastställa byordning. I byordningen bestäms bl. a. det antal renar som får
hållas på bete inom ett visst betesområde. Om renantalet inom en lappby
blir så stort alt betet kan befaras bli otillräckligt eller svårigheter eljest uppkommer för byns renskötsel, har liinsstyrelscn rätt att vidta åtgärder för
att minska renantalet. Renbeteslagen innehåller också bestämmelser om det
högsta antal renar som varje renskötande same får ha och om rätt att ha
renar i vård hos rcnskötande same, s. k. skötesrenar. För att möjliggöra kontroll bl. a. av att det fastställda antalet renar inte överskrids finns särskilda
bestämmelser om renlängd och renräkning. Även i andra hänseenden ankommer det på länsstyrelsen att meddela föreskrifter som rör renskötselns
organisation och bedrivande i övrigt. Sålunda bestiimmer länsstyrelsen bl. a.
om sames inflyttning i lappby, om åtgärder i anledning av försumlighet i
renskötseln och om förordnande av ordningsman i lappby.
För den regionala handläggningen av renskötselfrågor har inrättats det
s. k. lappväsendet, som är en särskild till vissa länsstyrelser knuten organisation. Upphovet härtill är att söka i behovet att reglera förhållandena mellan
nomader och bofasta och att ordna renskötselns inre angelägenheter. För
ändamålet har lappfogde- och tillsynsmannabefattningar inrättats. Lappfogdarna benämns numera konsulenter vid lappväsendet. Deras närmare uppgifter är angivna i instruktionen (1938: 592) för tjänstemän vid lappväsendet (ändrad senast 1966: 327) och instruktionen ( 1949: 693) för tillsynsm~innen vid lappväsendet.
Den centrala statliga handläggningen av frågor som rör rennäringen an-
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kommer på lantbruksstyrelsen. Till styrelsen är knutna två rådgivande
nämnder, nämligen en rennäringsnämnd, som består av samereprcsentanter,
och en renforskningsnämnd, i vilken huvudsakligen ingår forskare.
Vid sidan av den lokala organisalionen i lappbyar förekommer frivilliga
organisationer, som har till uppgift att främja samverkan mellan renägarna.
Vidare finns lokala sameföreningar, vilkas iindamål närmast iir att främja
samekulturen och stärka sammanhållningen mellan samer. Som centralorganisation för att tillvarata samernas intressen, bl. a. i rättsliga och ekonomiska frågor, finns SSR, som bildades år 1950. Till SSR är flertalet lappbyar och sameföreningar anslutna.
När mot slutet av 1800-talet åtgärder vidtogs för att utvidga renbetesområdena i Jämtland anskaffades pengar för ändamålet genom avverkning
och försäljning av skog på renbetesfjällen. Försäljningsmedlen förvaltades
av statskontoret som en särskild fond som benfönndes Jämtländska renbetesfjällens skogsfond. Av inkomster som erhållits genom upplåtelser av
bete, slåtter, jakt och fiske på de för samerna avsatta områdena i Jämtland
och av vissa andra medel bildades en annan fond, som kallades .Jämtländska
lappväsendets fond och som också förvaltades av statskontoret. Efter beslut
av 1914 års riksdag överflyttades viss del av Jämtländska renbetesfjiillens
skogsfond till två nya fonder avsedda för understödjande av renskötseln
i Norrbottens och Västerbottens län. Dessa fonder, som kom alt benämnas
Norrbottens lappfond och Västerbottens lappfond, tillfördes även vissa andra
medel. Enligt beslut av 1943 års riksdag sammanfördes niimnda fyra fonder
till en gemensam fond, statens lappfond (prop. 110, JoU 40, rskr 249).
Stödet till rennäringen och de därmed sammanhängande administrativa
kostnaderna finansieras dels genom statens lappfond, dels genom budgetmedel, däri inbegripet Al\IS-medel, dels genom regleringsavgifter som enligt
4 kap. 14 § vattenlagen utdömts i vissa vattenmål, dels genom Norrlandsfonden. Det sammanlagda stödbeloppet, administrativa kostnader ej inriiknade, har ökat från 1,6 milj. kr. budgetåret 1962/63 till 6,9 milj. kr. 1968/69.
Därav svarar AMS-medlen för en betydande andel, umler de tre senaste budgetåren för ca 50 %.

3. Rennäringens utveckling
Antalet i renskötseln sysselsatta personer har minskat successivt sedan
slutet av 1800-talet. De statistiska uppgifterna om den renskötande befolkningen är ofta motsägande. Enligt en undersökning som de sakkunniga låtit göra utgjordes den renskötande befolkningen år 1965 av ca 2 500 personer, fördelade på knappt 2 000 i Norrbottens län, drygt 200 i Västerbottens
län och drygt 300 i Jämtlands län. Dit råknades då dels de som var yrkesmässigt sysselsatta i renskölseln eller som varit sysselsatta däri och inte sta-

28

l{ungl. Maj:ts proposition nr 51år1971

digvarande gått över till annan verksamhet, dels familjemedlemmar till sådana personer. Antalet miin mellan 20 och 60 år var ca 820. Om ingen avflyttning sker, beräknas den manliga renskötselbefolkningen i åldrarna 2059 år uppgå till ca 860 år 19i5. Omkring iOO hushåll är för sin försörjning
helt eller delvis beroende av renskötseln. Inom landet finns omkring 200 000
-250 000 renar, vilket ger ett genomsniltligt antal djur om ca 300-350 per
familj. Elt stort antal familjer äger emellertid mindre än 200 renar.
Det kapital som är bundet i renhjordarna uppgår till närmare 60 milj. kr.
Värdet av investeringar i fasta driftsanHiggningar har beräknats till mellan
15 och 20 milj. kr. Skogsrenskötscln och fjällrenskötseln i de sydligare delarna av renskötselområdet lämnar i allmänhet högre avkastning än den
nordligare fjällrenskötseln. Årsproduktionen av kött utgör inemot iOO kg
per 100 renar i nettostocken inom fjällrenskötseln. Inom skogsrenskötseln
är denna produktion i regel 800 å 850 kg per 100 renar. Den samlade årsproduktionen av kött på en normal renstock utgör omkring 2 200 ton, varav
inom Norrbottens län ca 1 300 ton, inom Västerbottens län något över 400
ton och inom Jämtlands Hin ca 500 ton. Vidare erhålls drygt 50 000 renhudar
årligen. Bruttovärdet av rennäringens avkastning i producentledet uppgår
till ca 14 milj. kr. om året. Bruttointäkten av elt reninnehav på exempelvis
500 renar beräknas uppgå till ca 30 000 kr. om året.
Fram till 1920-talet förekom allmänt s. k. intensiv renskötsel. Den kännetecknades av att renarna hela året hölls i små hjordar. Förutom till slakt
nyttjades renen vid denna driftsform i stor utsträckning som dragdjur och
klövjedjur. Det förekom också allmänt att renarna mjölkades. Renskötarens
familj åtföljde vanligtvis renhjorden vid flyttningar mellan olika betesland.
Utmärkande för den mera arbetsextensiva drift som numera oftast tillämpas är främst att renarna - särskilt under harmarkstiden - hålls i stora
hjordar, som inte är föremål för kontinuerlig tillsyn. Man tillgodogör sig
renen väsentligen endast som slaktdjur. Renskötseln drivs antingen såsom
familjeföretag eller i form av enpersonföretag. De enskilda företagen iir numera ofta samlade i grupper. Vanligt är sålunda att skilda företagare håller
samman i en s. k. sila, som är en sorts familje- eller släktgrupp. Sitaindelningen är vanlig på vintern, då renarna måste hållas i smärre lätthanterliga
grupper men upprätthålls inte under barmarkstidcn. Under hela sommarhalvåret brukar renarna få beta fritt inom ett större område för en lappby
eller för olika storgrupper inom en lappby.
För alt underlätta driften anviinds skilda slag av anläggningar. Dit höi·
bl. a. spärrstängsel mellan byarna och de gärden inom vilka samerna samlar
renarna för mi-irkning, skiljning och slakt. Gfirdena byggs oftast som pennanenta anläggningar. På senare tid har skydclsstängscl uppförls efter vissa
järnviigslinjer. För renskötarnas räkning har arbetsbostäder m. m. uppförts
på lämpliga platser inom betesområdet. Stationära eller flyllbara renslakterier och andra hjälpmedel för slakt är en annan viktig ny typ av anlägg-
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ningar på renskötselns område. Kostnaderna för anläggningar, avsedda att
underlätta renskötseln, ersälts huvudsakligen av Al\1S-medel, vattenreglcringsavgifler och lappfondsmcdel. Endast i begränsad utsträckning har medel tillskjutils direkt av renägarna.

4. Huvudgrunderna för reformer i fråga om rennäringen
4.1 De sakkunniga

De sakkunniga redogör inledningsvis för rennäringens ekonomiska läge.
Det framhålls att inom stora delar av rcnskötselområdet nettoinkomsten av
ett dagsverke som ägnas åt renskötsel genomsnittligt sett är mycket låg i
förhållande till den arbetsinkomst som normalt erhålls i andra näringar.
Rennäringen är som den f. n. bedrivs otillräcklig som försörjningsunderlag
för åtskilliga av dem som har rcnskölsel som huvudsakligt förvärvsarbete.
En av anledningarna till rennäringens ekonomiska svårigheter är det nära
sambandet mellan ägandeslruktur och försörjningsunderlag. Företagarnas
årsinkomster ä~ i stort sett proportionella mot reninnehavet. Detta beror på
att de enskilda näringsidkarna väsentligen arbetar endast med sina egna
renar. Härlill kommer att de aktiva renskötarna har svårt att genom annat
arbete skaffa sig extrainkomster, eflersom även en renägare med litet antal
djur långa Lider är mer eller mindre bunden vid sin hjord. Med nuvarande
organisation av renskötseln kan därför, med någon generalisering, sägas att
första villkoret för alt en aktiv renskötare skall kunna uppnå en godtagbar
levnadsstandard är att han innehar ett tämligen stort antal renar. Rennäringsidkarnas ofta påfallande låga levnadsstandard beror alllså främst på
att så många av de i näringen yrkesverksamma är undcrsysselsatla i den
meningen att alltför många utför ett arbele som lika väl kunde skölas av
väsentligt färre personer. En renskötare ägnar exempelvis sin huvudsakliga
arhelslid åt en hjord på 100 a 150 renar, trots att han under större delen av
ftret kunde klara en betydligt större hjord. Följden av en sådan, ekonomiskt
sett, orationell användning av arbetskraften är att arbetsinkomsten i renskijtseln på många håll blir onödigt låg. För all råda bot härpå måste enligt
de sakkunniga renskötseln omorganiseras för att få fram rationella, dvs. i
regel större, driftsenheter.
Vid sidan av den form av rationalisering som en övergång till större driftsenheter innebiir finns enligt de sakkunniga stort utrymme för sådana rationaliseringsålgiirder som att förhätlra betesmarkerna och flyttningsviigarna
och att anordna arbetsbost:Icler, arbetshagar, slaktplatser m. m. Vidare kan
helydande rationaliseringar ske genom mekanisering, forsknings- och utvecklingsarbcte rörande driftsmctotlerna samt rådgivnings- och upplysningsverksamhet. I fråga om mekaniseringen hör vissa förbättringar kunna åstadkommas, exempelvis genom ökad användning av snöskotrar och införande av
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speciella transportfordon för alt underlätta slakten och flyttning av renarna.
Även på slaktens område i övrigt torde åtskilligt vara alt vinna genom en
rationalisering av nuvarande metoder. De största framstegen bedömer de
sakkunniga emellertid kunna uppnås genom forskning, rådgivning och upplysning.
Vid sidan av de ekonomiska svårigheterna har enligt de sakkunniga lagstiftningen om rennäringens administration gett upphov till de flesta yttringar av missnöje med gällande ordning som under senare tid kommit
fram, bl. a. från samernas organisationer. Länsstyrelserna och lappväsendet
har i renbeleslagen tillerkänts vittgående befogenheter med avseende på renskötseln. Lappväsendels förste konsulenter utgör sålunda inte bara en skiljeinstans, lill vilken rennäringsidkarna kan vända sig när de är oense inbördes
eller vid konflikter med tredje man. Konsulenterna är också skyldiga att på
eget initiativ och genom egna undersökningar övervaka alt gällande bestämmelser efterlevs. De av länsstyrelserna utfärdade byordningarna innehåller även flera bestämmelser, enligt vilka länsstyrelsen och lappväsendets
tjänslemän har att besluta rörande lappbyarnas inre angelägenheter, såsom
i fråga om byområdets indelning i belestrakter och betesland, betestrakternas fördelning mellan bymedlemmarna och användningen av bykassorna.
Bl. a. dessa förhållanden har från samernas sida åberopats till stöd för åsikten att rennäringen och dess utövare f. n. står under statligt förmyndarskap.
Rennäringssakkunniga framhåller att den kritik som riktats mot bl. a.
lappväsendet i huvudsak gällt de principer som kommit till uttryck i renbeteslagen, byordningarna och instruktionerna för lappväsendets personal.
Dessa föreskrifter tillkom i huvudsak vid en tidpunkt, då samernas möjligheter att själva tillvarata sina intressen var väsentligt sämre än de nu
är, och de avspeglar därför uppfattningen att en stark administration fordras bl. a. för att skydda samerna i förhållande till motstående grupper med
större möjligheter att göra sina intressen gällande. Tillämpningen av de olika
författningsbestämmelserna har emellertid under senare år skett mindre
bundet av föreskrifternas formella innehåll och med ökat hänsynstagande
till samernas egen uppfattning. Lappväsendets befattningshavare har också
inriktat sitt arbete på att få till stånd en verklig självstyrelse i lappbyarna.
Att detta hittills lyckats endast i begränsad omfattning sammanhänger med
att lagstiftningen inte ger lappbyarna sådana maktbefogenheter att de kan
från lappväsendet och andra myndigheter överta huvudansvaret för rennäringens utveckling. Om självbestämmanderätt för samerna i fråga om
rcnskölselns organisation och deras egna ekonomiska angelägenheter skall
bli förverkligad, måste enligt de sakkunniga rennäringens lokala organ förstärkas. Därvid bör den nuvarande ordningen med tyngdpunkten förlagd
till myndighetsavgörande avlösas av en tidsenlig självstyrelse för rennäringens utövare.
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I fråga om rennäringens framtidsutsikter framhåller de sakkunniga att
vid en bedömning av möjligheterna att förbättra det ekonomiska utbytet av
rennäringen stor vikt bör fästas vid det förhållandet alt det enligt samstämmiga erfarenheter från skilda delar av rcnskötsclområdct år möjligt att
redan nu bedriva rennäringen med fullt tillfredsställande eller t. o. m. god
lönsamhet. I vissa lappbyar ligger antalet renar per årsarbetare omkring
eller över 500, vilket innebär en genomsnittlig bruttoavkastning per hellidssysselsatt om minst 20 000 kr. om året. Att i flertalet lappbyar renantalet
per årsarbetare är väsentligt lägre torde inte huvudsakligen bero på att de
naturliga förutsättningarna för renskötsel skiljer sig på ett avgörande sätt.
Differenserna i fråga om utbytet för den enskilde företagaren kan i stället
väsentligen hiinföras till driftsenheternas växlande storlek. Rennäringens
framtida konkurrensförmåga i förhållande till annan sysselsättning är därför i första hand avhängig av möjligheten att genomgående få till stånd
tillräckligt stora och även i övrigt rationella driftsenheter. Med nuvarande
renskötselmetoder bestäms driftsenhetens storlek i det särskilda fallet, åtminstone under vissa delar av året, av renarnas fördelning på skilda ägare.
Enligt de sakkunniga finns det emellertid goda möjligheter att få till stånd
en sådan ändring av renskötselmetoderna att det nuvarande sambandet
mellan driftsenheternas storlek och äganderätten till renarna bryts. Redan
härigenom bör det vara möjligt att inom praktiskt taget hela renskötselområclet uppnå en lönsamhet som ligger i nivå med den som utmärker de bättre
av de nuvarande lappbyarna. Dessutom föreligger det inom rennäringen
stora, hittills ofullständigt utnyttjade möjligheter att rationalisera renskötselarbelet och att genom ändrad sammansättning av renhjordarna öka
bruttoavkastningen från ett givet antal djur. Stora rationaliseringsvinster
anses kunna uppnås genom förbättrade slakt- och avsättningsförhållanden.
En koncentrering av slakten bedöms kunna väsentligt förbättra det ekonomiska utbytet. Bruttoavkastningen från en renhjord är i hög grad beroende
av hjordens ålders- och könssammansätlning. Genom lämpliga slaktuttag under en följd av år bör det vara möjligt att få till stånd och behålla en sådan
fördelning av renarna på olika ålders- och könsgrupper att ett i huvudsak
optimalt utbyte per djur uppnås. Den avkastningsökning som på detta sätt
kan vinnas är mycket betydande. Enligt de sakkunniga ligger en ökning av
den årliga bruttointäkten frän f. n. ca 45-50 kr. per ren i nettostocken till
ca 75-80 kr. inom räckhåll.
Enligt de sakkunniga finns alltså mycket stora möjligheter att öka rennäringens såväl brutto- som nettoavkastning och därmed också dess förmåga att ge sina utövare en tillfredsställande försörjning. Vid en realistisk
bedömning av rennäringens framtidsutsikter måste emellertid hänsyn tas
även till de kostnader för det allmännu som är förknippade med en fortsatt
renskötsel. Dessa kostnader omfattar de1.; direkta ulgifter för administration och för nödiga stödåtgärder till näringrn, dels föJluster genom att ren-
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näringen hindrar eller försvårar renbetesmarkernas användande för andra,
eventuellt mer lönsamma eller eljest mer önskvärda ändamål. De sakkunniga påpekar att det allmännas utgifter för rennäringen otvivelaktigt är
höga i förhållande till näringens produktionsvärde. Kostnaderna för den
s Lulliga administrationen uppgår f. n. till drygt 1,8 milj. kr. om året. Däremot har kostnaderna över statsbudgeten, om man bortser från s. k. AMSmedel, för stödåtgärder hittills varit låga, främst beroende på att dylika
:.Ugärder i stor utsträckning finansierats av statens lappfond. Någon minskning av kostnaderna för administration och stödåtgär<lcr torde enligt de
sakkunniga inte kunna ske, om rennäringen skall fortleva. I stället anses
ökade insatser nödvändiga bl. a. såvitt gäller rådgivning, forskning och
rationalisering. Samtidigt framhäller de sakkunniga att det allmännas kostnader för att upprätthålla rennäringen inte bör betraktas enbart från ekonomiska ulgängspunkter. Beaktas bör också att rennäringen utgör en viktig,
måhända nödvändig, förutsättning för att en speciell samisk kultur skall
kunna forlleva i vårt land. Endast i begränsad omfattning torde del enligt
de sakkunniga vara möjligt för samerna alt i en annan arbetsmiljö hålla sitt
sprftk, sin slöjd och övriga kulturyttringar levande under längre tid. Frän
kulturskyddssynpunkt är det därför i hög grad önskvärt alt rennäringen
kan forlleva i konkurrensen med andra näringar. Enligt de sakkunniga är
det därför befogat alt räkna en inle oväsentlig del av det allmännas kostnader för rennäringen som en insats för främjande av samelrnlluren som en
del av det svenska kulturarvet. På grund härav och då samernas rätt att för
renskötsel utnyttja de nuvarande renbetesmarkerna i princip bör behållas,
förordar de sakkunniga alt det allmänna genom administrativa insatser och
ekonomiskt stöd medverkar till den förbättring av rennäringen som fordras
för att renskötselföretagen skall kunna lämna ett tillfredsställande utbyte.
Enligt de sakkunniga bör huvudpunkterna i elt reformprogram för rationalisering av rennåringen vara dels en ny organisationsform för näringsutövarna, dels en åndrad regional administration, dels ett ökat stöd till rennäringen.
De sakkunniga diskuterar olika lösningar för att öka storleken på driftsenheterna. Enligt de sakkunnigas uppfattning är det bästa sättet alt få till
sHmd lämpliga driftsenheter alt överlämna renskötselns handhavande till
särskilda lokala organisalioner, av de sakkunniga benämnda renbyar, med
näringsutövarna som medlemmar. Renbyarna bör bl. a. få behörighet att i
medlemmarnas slälle beslämma i frågor som rör nyttj andel av de betesmarker där renbetesrält tillkommer medlemmarna. Renbyarna får därigenom fria händer att med bortseende från äganderättsförhållandena indela
medlemmarnas renhjordar i driftsenheler, vilkas storlek och sammansättning kan anpassas efter årstid, beteslillgång och övriga föreliggande omsltindigheler. Hcnbyarna bör också besluta om anställande av den arbetskrafl som fordras för renskötseln. Härigenom bör det vara möjligt att av-
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passa arbetsstyrkan efter föreliggande behov och väsenlligt öka det genomsnitlliga antalet renar per årsarbelare.
De sakkunnigas förslag om en ändrad regional administration innebär att
lappväscndct avvecklas. Den specialadministration för rennäringen och den
renskötande befolkningen som lappväsendet utgör är enligt de sakkunniga
knappast förenlig med nutida uppfattning om förvallningsmyndighcternas
arbetsuppgifter och befogenheter. Att lappväsendet likväl ännu består och
fortfarande har stor praktisk betydelse förklaras åtminstone delvis av alt
rennäringsulövarnas egna lokala organisationer, lappbyarna, har en alltför
svag ställning såväl inåt som utåt för att kunna fullgöra uppgiften att få
till stånd en långsiktig och ordnad samverkan mellan renägare med gemensamma betesområden. Bristen på en verkligt beslutmässig företrädare för
alla renägare inom en lappby har med andra ord medfört att avgörandena i
viktiga frågor överlämnats till de administrativa myndigheterna. Om förslaget till en ny organisationsform för renskötseln blir genomfört, bör i huvudsak samma synpunkter på administrationen anläggas som då fråga är om annan näringsadministration. Avsikten iir att en renbys medlemmar själva
inom byns ram skall iiga bestämma om siittet för renskölselns utövande samt
att byns styrelse skall ha behörighet att i gemensamma angelägenheter företräda medlemmarna gentemot myndigheter och andra utomstående. Vid sådant förhållande saknas enligt de sakkunniga anledning att behålla en särskild administration för rennäringsfrågor. De administrativa uppgifter som
även i fortsättningen blir erforderliga bör kunna övertas av de vanliga
länsmyndighcterna, såsom länsstyrelse, lantbruksnämnd, länsarbetsnämnd
och länsbostadsnämnd.
I fråga om förslaget om ett ökat stöd till rennäringen framhåller de sakkunniga följande. Även om rennäringens nuvarande ekonomiska svårigheter
till stor del, kanske huvudsakligen, beror på att den däri sysselsatta arbetskraften som följd av driftsenheternas alllför ringa storlek är dåligt utnylljad, har Higct mecl säkerhet avsevärt förvärrats genom att niiringen släpat
efter andra näringsgrenar i rationaliseringshänseendc. I samband med en
övergång till en ny organisalionsform för rennäringsutövarna, som gör det
möjligt att indela renhjordarna i lämpliga driftsenheter, hör enligt de sakkunniga en kraftig insats göras för att även på annat siitt främja rennäringens rationalisering. l'vlålsiiltningcn bör diirvid vara alt rennäringen så långt
möjligt skall bli jämställd med annan hnsdjursskötscl. Vid sidan av de rationaliseringsfrämjande stödåtgärderna är det också angeläget att för rennäringens del få till stånd en motsvarighet till jordbrukets skördcskadeskydd.
De sakkunniga anmärker slutligen att förslaget till ändrad organisationsform för rennäringsutövarna och till upplösning av lappväsendet som specialadministration för rennäringen och de renskötande samerna innebär ett
frångående i väsentliga delar av två för renbeteslagen grundliiggande principer, niimligcn om varje enskild renägares ansvar för och sysslande med
2
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sina egna renar samt om myndigheternas befogenhet och skyldighet att
träffa avgöranden i ett flertal frågor som rör näringsidkarna enskilt. Omfattande ändringar behöver därför göras i renbeteslagen. Eftersom renbeteslagen även i andra hänseenden än sådana som direkt hänger samman med
rennäringens lokala organisation och med den regionala administrationen
är i starkt behov av översyn, har de sakkunniga funnit det mest ändamålsenligt alt föreslå en helt ny lagstiftning.

4.2 Remissyttrandena
Rennäringssakkunnigas bedömning i fråga om bl. a. rennarmgens framtidsutsikter och deras förslag till huvudpunkter i elt reformprogram godtas
eller lämnas utan erinran av så gott som samtliga remissinstanser. Lantbruksstyrelsen framhåller att ett genomförande av rennäringssakkunnigas
förslag bör kunna främja rennäringens utveckling och ge möjligheler att
efter mera företagsekonomiska principer styra utnyttjandet av näringens
produktionsresurser. Styrelsen anser att de sakkunnigas reformprogram är
väl ägnat att utgöra underlag för den nödvändiga rationaliseringen inom
rennäringen. Liknande synpunkter förs fram av bl. a. vattenöverdomstolen,
hovrätten för övre Norrland och kammarkollegiet. Länsstyrelserna liksom
lappviisendet i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ställer sig också i huvudsak positiva till förslagen. Länsstyrelsernas yttrande har föregåtls
av sammanträden med vederbörande lappbyar. Det har därvid framkommit
att rennäringssakkunnigas förslag i princip accepteras av så gott som samtliga lappbyar.
Kommerskollcgium framhåller att rennäringen inte bör ses enbart ur ekonomisk synvinkel. Näringen utövas endast av en liten folkgrupp med egen
kultur och speciella levnadsförhållanden, vilken i möjligaste mån söker leva
kvar i den hittillsvarande miljön. Kollegiet anser att stor hänsyn måste tas
till samernas möjligheter alt fortleva som en särskild befolkningsgrupp i
anslutning till fjällmiljön. Liknande synpunkter framförs även av många
andra remissinslanser.
SSR redogör i sill remissyttrande ingående för samernas samepoliliska
program. Där tas upp bl. a. frågor om landsmötets ställning, förhållandet
mellan myndigheterna och samerna, samefolket som nationell minoritet
och samernas rättskamp. SSR kräver bl. a. alt samerna ges självbestämmanderätt över de marker och nyttigheter som de förfogar över. De sakkunniga kritiseras för att förslagen saknar en samepolilisk målsältning.
SSR menar att det är principiellt omöjligt att stifta en enbart näringspolitisk renbeteslag fri från samepolitiska uttalanden. Enligt SSR har de sakkunniga inte heller tillräckligt beaktat samernas behov av bestämmanderält på riksplanet. Trots att SSR kritiserar rcnnäringssakkunnigas förslag
på elt flertal punkter stryker förbundet dock under att åtskilliga förslag är
goda och måste av samerna hälsas med tillfredsställelse. Till de goda för-
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slagen räknar SSR framför allt alt samerna föreslås få en slagkraftig lokal
organisation. SSH föreslår att den benämns sameby. Same-Ätnam anför liknande synpunkter.
5. Rennäringens lokala organisation
5.1 De sakkunniga
Renbeteslagen utgår från att rätten till renskötsel tillkommer vissa enskilda personer som förutsätts driva renskötseln individuellt, var och en
med personligt ansvar för sina renar (jfr 1 § 1 mom., 10 §, 21-24 §§ och
26-29 § §). Samtidigt föreskrivs emellertid att samerna för renskötselns
drivande skall vara indelade i lappbyar (7 §), för vilka skall finnas byordningar som innehåller föreskrifter i fråga om ordningen för renskötselns
drivande och förhållandet mellan samerna inbördes ( 11 §). Enligt de av
länsstyrelserna fastställda byordningarna har samerna inom en lappby rätt
alt besluta bl. a. rörande de med renskötseln sammanhängande frågorna i
den mån de inte skall avgöras av myndighet. Beslutanderätten kan samerna
överlämna åt fullmäktige. I vissa viktigare frågor tillkommer dock beslutanderätten enligt byordningarna i sista hand länsstyrelserna eller lappväsendels förste konsulenler. Enligt bestämmelser i vissa byordningar har konsulenten behörighet att ändra av fullmäktige beslutad ordning som han finner olämplig.
Inom lappbyarna samarbetar rennäringsidkarna regelmässigt i sitor eller
storgrupper beträffande vissa moment i renskötselarbetet såsom vid renarnas bevakning, skiljning och flyttning. Samarbetet sker formlöst. En av dem
- vanligen ägaren av den slörsta hjorden - brukar tjänstgöra som ledare
och dirigerar arbetet. Någon delning av arbetskostnader och andra utgifter
förekommer inte utom vid s. k. föreningsrenskötsel.
De sakkunniga har låtit undersöka den nuvarande ägandestrukturen inom
rennäringen på grundval av 1965 års renlängder och då funnit följ ande. Antalet renskötselföretagare är f. n. väsenlligt högre än det antal årsarbetare
som behövs i renskötseln vid en rationell driftsenhetsindelning. En betydande del av renskötselföretagen är utpräglade småföretag (mindre än 200 renar). Bildandet av rationella driftsenheler förutsätter i regel att flera renskötselförelag av varierande storlek blir sammanförda under gemensam ledning.
Vid bedömandet av frågan om lämplig organisationsform för rennäringen
mås le enligt de sakkunniga hänsyn tas till de speciella förutsättningar - naturliga, driftsekonomiska och rättsliga - under vilka niiringsidkarna arbetar. Till de naturliga förutsättningarna hör bl. a. betestillgången under olika delar av året. De driftsekonomiska förutsättningarna för rennäringen har
enligt de sakkunniga i hög grad förändrats under de senaste årtiondena,
något som fråmsl beror på alt arbetsinsatsen numern måste åsättas ett helt
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annat värde än tidigare. Belydande förändringar i rennäringens driftsekonomi har även föranletts av nya bosäLLningsvanor och nya kommunikationsmedel såsom bilar, snöskotrar och, på sista tiden, flyg. Till de räLLsliga förutsättningarna för rennäringen hör i första hand alt renbelesrätten är att anse
som samfälld för särskilda grupper av samer, f. n. de renskölande samerna
inom de olika lappbyarna. Den enskilde företagaren har således inle rätt till
någon viss del av renskölselområdet. Renarna ägs däremot genomgående av
de enskilda företagarna och inle av deras sammanslutningar. Någon bolagseller föreningsrenskötsel i den meningen alt renarna tillhör juridiska personer förekommer sålunda inte.
Dessa för renskölseln speciella förutsättningar ger enligt de sakkunniga vid
handen att rennäringens driftsenheter och därmed också näringsulövarnas
lokala organisationer bör utformas med nära anknytning till de nuvarande
lappbyarna. Dessas belesområden är i allmänhet tillräckligt stora för att
ge föda åt det antal renar som fordras för en eller flera driftsenheter av den
storlek som kan anses Himplig. Lappbyindelningen har också i många fall
gjorts i anslutning till sådana naturliga gränser -- älvar, fjällkedjor - som
underlättar bevakningen av renarna. Där naturliga strövningshindcr saknas har på många håll renstängsel uppförts för att hindra sammanblandning av renar från angränsande lappbyar. Bosältningscentra för den renskötande befolkningen har också lokaliserats med beaktande bl. a. av lappbyindelningen. Slutligen är renbetesrättcn f. n. förenad med lappbytillhörighetcn, vilket innebär alt förhållandet mellan markägare och rcnskötsclberättigade och mellan de sistnämnda inbördes kan bibehållas i huvudsak
oförändrat, om lappbyindelningen läggs till grund vid utformningen av de
nya företagsorganisationer som är påkallade av driftsekonomiska och andra
orsaker. Även om lappbyindelningen sålunda bör vara grundläggande vid
bedömningen av den framtida organisalionsformen, följer d~irav inte att
lappbyn i sin nuvarande form fungerar tillfredsställande. Den nuvarande
regleringen av lappbyarnas interna problem bygger på renbetcslagcns individuella ansvar för renhjordarna. Det är med hänsyn härlill i praktiken
knappast möjligt att inom en lappby - utan att renskötar- eller renägarförening eller liknande bildas - få till stånd ett sådant på längre sikt planerat gemensamt utnyttjande av byns bctesrcsurser som torde vara förutsättningen för rationella driftsenheter med Himpligt antal djur. Till svårigheterna bidrar utan tvivel att regler nästan helt saknas om fördelningen
mellan renägarna av kostnaderna för en gemensam rendrift. Bland företagarna råder diirför stor osäkerhet om på vad sätt deras ekonomi skulle
påverkas, om de genomförde den ökning av driftsenheternas storlek som i
och för sig allmänt anses önskviird och nödvändig. Vidare finns vissa motsättningar mellan slörre och mindre renägare, vilket ofta gör det omöjligt
att utan stöd av Jag få till slånd en frivillig reglering av utgiftsfördelningen.
För att höja rennäringens effeklivilel krävs enligt de sakkunniga en pla-
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nerad samverkan mellan alla företagare inom de särskilda gemensamma
betesområdena, dvs. de nuvarande lappbyarna. I praktiken torde detta
innebära att driftsenheterna i regel bör utgöras av de nuvarande lappbyarnas eller storgruppernas samlade renhjordar. Emellertid bör denna omläggning av renskötselmetoder och driftsenhetsindelning inte göras till föremål
för lagstiftning och inte heller för adminislraliv tvångsreglering. Samerna
själva bör så långt det är möjligt bestämma om renskötselns rationella organisation. Av lagstiftningen måste däremot krävas att den utgör ett tjänligt instrument för niiringsidkarna när de skall genomföra den önskade rationaliseringen. Då den i renbeleslagen valda metoden att låta myndighctsavgöranden ersätta företagarnas egna beslut i betydelsefulla frågor inte
vidare bör användas, måste avgörandet av sådana frågor kunna ske genom
majoritetsbeslut. Det innebär att organisationen från de enskilda renägarna
och från myndigheterna bör överta visst ansvar för renskötseln.
Ett fullt effektivt samarbete mellan renägarna inom ett betesområde kan
enligt de sakkunniga komma till stånd endast genom att renägarna sluts
samman i en enda organisation som har hand om de viktigaste frågorna rörande renskötseln. Av en sådan organisation bör krävas alt den är en funktionsduglig driftsenhet, som kan ombesörja verksamheten på elt företagsekonomiskt framsynt och rationellt sätt. Emellertid bör renägarna själva besluta om riktlinjerna för driften och ekonomin. När den privata äganderätten till renarna bibehålls, tillgodoses enligt de sakkunniga dessa syften bäst
genom en organisationsform av den typ som regleras i lagen (1951: 308) om
ekonomiska föreningar, närmast då en motsvarighet till det egentliga jordbrukets producentkooperativa föreningar. Sammanslutningar med sådant
ändamål utgör inte någon nyhet för rennäringens del. Renägar- och renskötarföreningar, som möjliggör en längre gående samverkan mellan företagarna än som utmärker lappbyarna, existerar redan inom vissa delar av renskötselområdet. Erfarenheten har emellertid visat att denna föreningsrörelse
inle av sig själv kommer all vinna utbredning inom hela området. I avsaknad av laglig reglering är föreningarna f. n. helt beroende av frivillig anslutning. De kan därför, som även bekräftas av erfarenheten, under rådande
förhållanden väntas fungera endast där speciella förutsättningar finns för
ett friktionsfritt samarbete. Eftersom en effektiv samverkan mellan rennäringsidkarna uppenbarligen är ännu mer angelägen när dylika förutsättningar saknas, torde det vara nödvändigt att genom lagstiftning underlätta samarbetssträvandena.
Sammanfattningsvis föreslår de sakkunniga att de nuvarande lappbyarna
blir ombildade till nya lokala organ, benämnda renbyar, med väsentligt utökade befogenheter både i förhållande till medlemmarna och gentemot myndigheter och andra utomstående. Den rättsiiga regleringen av rcnbyarnas
verksamhet bör ske enligt samma huvudprinciper som tillämpas i fråga om
ekonomiska föreningar, men åtskilliga särbestämmelser är nödvändiga med

38

Kungl. llfaj:ts proposition nr 51år1971

hänsyn till de speciella förhållanden som gäller för rennäringens bedrivande.
Bl. a. bör de associationsrättsliga reglerna så långt som möjligt förenklas.
Renbyns ändamål bör i första hand vara att genom samverkan mellan
alla innehavare av renar inom byns verksamhetsområde få till stånd ett rationellt utnyltjande av betesmarker och tillgänglig arbetskraft med ett minimum av skadegörelse för tredje man. För detta ändamål bör byn bl. a.
handha skötseln av medlemmarnas renar, planera, bygga och underhålla
sådana gemensamma anläggningar som behövs för renskötseln, betala och
mellan renägarna fördela utgifterna för renskötseln och för de gemensamma anläggningarna, uppbära de intrångsersättningar och arrendeavgifter
m. m. som utgår i anledning av att renbelesmark används för annat ändamål än renskötsel samt ombesörja reglering av de skador som vållas av medlemmarnas renskötsel. En omstridd fråga är om gemenskapen i renskötseln
bör omfatta även slakt av de enskilda renägarnas djur och saluförande av
deras renprodukter. Uppenbart kan stora fördelar vinnas genom samgående
även i dessa led av rennäringen. Emellertid är det enligt de sakkunniga inte
tillrådligt all införa någon tvångsriitt i dessa frågor, inte ens i form av möjlighet till majoritetsbeslut, utan det bör överlämnas till varje enskild renägare att själv besluta på vad sätt han vill förfoga över sin egendom. Beaktas bör alt det här inte, såsom när det gäller utnyttjandet av betesrätten,
rör sig om en för alla renbyns medlemmar samfälld nyttighet utan att fråga
är om renarna som är medlemmarnas privata egendom.
Traditionellt brukar renägarna märka sina renar själva. Elt slopande av
denna möjlighet skulle sannolikt uppfattas som en opåkallad inblandning i
deras enskilda angelägenheter. Tiden torde därför inte vara mogen för att.
låta märkningen uteslutande bli en angelägenhet för renhyn. Enligt de sakkunniga bör därför föreskrivas att renbyn skall ha möjlighet att helt överlämna märkningen till renarnas ägare och alt en renägare som önskar det
skall vara berättigad att själv märka sina renar, även i de fall då renbyn
i princip har hand om märkningen.
Förutom att ombesörja renskötseln inom byns betesområde bör renbyn
ha som allmän uppgift att i andra hänseenden främja medlemmarnas intressen. Bl. a. bör renbyarna överta lappbyarnas nuvarande funktion att i
förhållande till statliga och kommunala myndigheter företräda den inom
det egentliga renskötselområdet bosatta samiska befolkningsgruppen. Någon annan begränsning av renbyarnas befogenhet än att de inte bör ägna
sig åt annan ekonomisk verksamhet än sådan som direkt sammanhänger
med renskötseln fordras inte. Att en sådan begränsning bör föreskrivas sammanhänger med det ansvar för byns skulder som avses skola åvila byns renskötande medlemmar. Renbyn som sådan bör därför inte få engagera sig
exempelvis i ett företag för konservtillverkning och inte heller bör utnyttjandet av medlemmarnas jakt- och fiskerätligheter ske i byns regi.
Renbyns befogenheter gentemot medlemmarna och tredje man bestäms
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i första hand av att renbyarna avses skola utgöra självständiga juridiska personer, jämställda med de sammanslutningar som är underkastade bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar. För att kunna fullgöra sin tillLänkta huvuduppgift, att ombesörja skötseln av medlemmarnas renar, bör
en renby emellertid äga befogenhet att besluta i fråga om användningen av
renbetesmarkerna. Hedan förarbetena till den första renbetcslagen visar 'att
inom de enligt denna lag bildade lappbyområdena renbetesrätten ansågs
vara samfälld för lappbyarnas renskötande samer och alt den enskilde renägaren alllså inte skulle ha rätt till någon viss del. En praktiskt mycket
betydelsefull konsekvens av renbyns beslutanderätt i fråga om betesmarkernas användning är att byn därigenom får möjlighet att föreskriva erforderlig begränsning av medlemmarnas reninnehav. Enligt gällande lagstiftning regleras denna fråga delvis i själva lagen, delvis genom myndighetsbeslut. Den enskilde samens reninnehav maximeras sålunda i 1 § 3 mom. rcnbeteslagen, samtidigt som länsstyrelsen enligt 11 § 1 mom. renbeteslagen har
att i byordningen fastställa det antal renar som sammanlagt får föras på
bete p~\ visst belesområde. Frågan på vad sätt renantalet inom de särskilda
byområdena skall hindras överstiga vad som på längre sikt är lämpligt och
förenligt med en rationell renskötsel har visat sig vara svårlöst. Flera faktorer samverkar till att renantalet under gynnsamma betcsår tenderar att
snabbt stiga. Det har lett till att renantalet f. n. på många håll är vida högre
än det tillåtna, trots att renägarna torde vara ense om att renstammen måste
hållas på en jämn och efter betestillgången under normalår avpassad nivå.
Olägenheterna av ett för högt renantal drabbar i första hand renägarna själva. Den överbetning som blir följden vållar ökad dödlighet hos renarna och
försvårar sammanhållningen av hjordarna. Därigenom stiger kostnaderna
för skadeersättningar, bevakning, skiljningar, transporter e. d. Även andra
än renägarna skadas om renantalet blir alltför stort. Skadegörelsen på odlad
mark och skog ökas när knapphet råder på renarnas normala föda. Vidare
uppkommer svårigheter för renskötseln inom grannbyarna. Slutligen bör
inte bortses från att även allmänna intressen slår på spel. Så t. ex. blir den
rationalisering av renskötseln som avses skola genomföras med bidrag av
statsmedel mindre verkningsfull, om inte renstammens storlek kan hållas
under noggrann kontroll. Riskerna för tredje man och för det allmänna gör
enligt de sakkunniga att det framstår som olämpligt att helt överlämna frågan om renantalets maximering till renägarnas eget avgörande. I stället bör
renhyn få rätt att föreskriva de begränsningar som bedöms vara erforderliga
för alt förhindra att det för byn fastställda renantalet överskrids eller för
att eljest främja medlemmarnas renskötsel. Vilken typ av begränsningar
som bör väljas får byarna själva avgöra. Den föreslagna befogenheten för
byn alt på olika sätt begränsa medlemmarnas reninnehav är avsedd att helt
ersätta de i renbeteslagen föreskrivna restriktionerna i fråga om den enskilde medlemmens reninnehav.

40

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1971

Vidare föreslår de sakkunniga att renbyn skall kunna begränsa antalet
renskötande medlemmar i byn. Förslaget kan enligt de sakkunniga i praktiken få en konkurrensbegränsande effekt och försvåra nyetablering inom
rennäringen men samtidigt måste beaklas alt rennäringen inle är en
fri näring. Redan på grund av alt samerna har ensamrätt till renskötseln
är den fria etableringsrätten satt ur spel. Inte heller kan man bortse från de
särskilda förhållanden under vilka rennäringen drivs. Samernas berättigade
krav på delaktighet i den allmänna levnadsstandardshöjningen medför att
antalet renar som en näringsidkare med heltidssysselsältning inom rennäringen behöver ha för att få en skälig inkomst har stigit och tenderar att
ytterligare stiga. Då det inte skäligen kan begäras att redan etablerade näringsidkare skall minska sill reninnehav under vad som fordras för en sådan
skälig inkomst, kan situationen i många renbyar bli den alt utrymme över
huvud taget saknas för nylillkomman<le företagare. I dessa fall torde vara
fördelaktigt att genom en begränsning av antalet renskötande medlemmar
skapa förutsättningar för en tryggare näringsutövning för dem som redan
är verksamma inom byn. Emellertid fordras ett visst lagstadgat skydd för
de redan etablerade företagen, för att inte deras ställning skall framstå som
alltför osäker och beroende av de framtida majoritetsförhållan<lena på bystämman.
I renbeteslagen finns bestämmelser om skötesrenar, dvs. renar som ägaren sätter i vård hos renskötan<le same. En same, som tillhör lappby, får
äga skötesrenar till samma antal som om han själv varit renskötande, men
utan länsstyrelsens samtycke får renarna inte hållas i annan Iappby än i
den som skötesrenägaren själv tillhör. En renskötselberättigad same som
inte tillhör lappby men som har sitt hemvist inom lappmarkerna eller i Jämtlands län eller Idre socken av Kopparbergs län får äga ett begränsat antal
skötesrenar, normalt 20 per hushåll, års- eller fjolårskalvar ej inräknade.
Slutligen får den som har sitt hemvist inom Norrbottens läns lappmarker
och där äger eller brukar jordbruksfastighet äga skötesrenar, i regel högst
20 per hushåll, exkl. års- och fjolårskalvar, även om han inte är same. Gällande begränsningar i rätten att äga skötesrenar har tillkommit i syfte huvudsakligen att skydda de renskölande samerna från alt bli alltför starkt
beroende av den bofasta befolkningen. Enligt de sakkunniga bör frågan om
reglering av rätten att äga resp. molla skötesrenar bedömas på samma sätt
som frågan om begränsning av de renskötande medlemmarnas eget reninnehav. Renbyn bör därför i princip få frihet att själv bestämma i fråga om
förekomsten av skötesrenar.
En viktig punkt där de för rcnbyarna gällande reglerna enligt de sakkunniga måste avvika från bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar
är frågan om medlemskap. För att syflet med en renby skall uppnås bör
ingen av de företagare som driver renskötsel inom byns verksamhetsområde
kunna ställa sig utanför byn och därigenom hindra att betet utnylljas ge-
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mensamt och att skötselkostnaderna fördelas rättvist. Denna ståndpunkt som
överensstämmer med gällande reglering av lappbytillhörighclen är en konsekvens av att renbetesrätten inte är individuell utan samfälld. Till stöd för
sHmdpunkten kan också åberopas driftsekonomiska skäl. Därför bör medlemskap i renby krävas för att renskötselrätlen och de därmed förenade birätligheterna skall få utövas. I övrigt föreslås att en renby i likhet med en
Iappby skall omfatta alla samer med närmare anknytning till renskötseln
inom renbyns verksamhetsområde. De aktiva rennäringsidkarna och deras
familj er avses omedelbart på grund av föreskrift i lagen vara medlemmar
av den by där de bedriver sin renskötsel. ;\led hänsyn till renbyns uppgift
att även i andra avseenden än renskötseln främja de inom byområdet bosatta
renskötselberättigades intressen bör också byns f. d. aktiva renskötare tillhöra byn, om de inte skaffat sig annat huvudsakligt förvän,sarbete. Härigenom får man en lämplig avgränsning av den personkrels som skall ha befogenhet att utnyllja de med renskötselrätten förenade birältigheterna.
Också de f. d. aktivas familjemedlemmar bör tillerkännas dessa birättigheler och därför vara medlemmar i byn.
Renbyns organ föreslås av de sakkunniga bli samma som i en ekonomisk
förening, nämligen stämma, styrelse och revisorer. Dessutom skall styrelsen
kunna tillsiitta en särskild renförman för alt leda renskötseln.
Bestämmelser som reglerar rösträtten vid sammanträde med lappby saknas i renbcteslagen, men den av länsstyrelsen utfärdade byordningen skall
innehålla föreskrifter om bl. a. sättet för överläggning och beslut i ämnen
som rör lappbyn gemensmnt (11 § 1 mom. h renbeteslagen). Enligt gällande byordningar skall omröstning ske efter huvudtal, varvid i vissa frågor
endast husbönderna, dvs. renskötande familjeöverhuvuden, äger rösträtt.
Enligt de sakkunniga bör i flertalet frågor bestämmanderätten i renbyn följa reninnehavet, dock med viss begränsning för att alltför stor dominans
från de största renägarnas sida skall undvikas. I vissa frågor som inte alls
eller endast delvis är av ekonomisk natur, är det dock lämpligt att föreskriva röstning efter lmvudlalet. Rcnbys huvudsakliga arbetsuppgifter ·blir
att handha renskötseln och gentemot utomstående svara för de förpliktelser
och bevaka de rättigheter som direkt sammanhänger med renskötseln. Samtliga kostnader för byns verksamhet avses också skola bäras av de renskötande medlemmarna i form av utdebitering i proportion till reninnehavet.
De renskötande medlemmarna bör därför få beslämmanderällen i flertalet
frågor, i första hand sådana där stämmans beslut inverkar på storleken av
utdebiterat belopp eller på kostnadernas fördelning. Emellertid kan många
andra ärenden, t. ex. om val av styrelse eller begränsning av reninnehav,
vara av sådan vikt att det är befogat att även deras avgörande förbehålls de
renskölandc medlemmarna. Som huvudregel bör därför gälla att rösträtt
tillkommer endast de renskölande medlemmarna. De icke renskötande medlemmama bör emellerlid inte ställas utan varje möjlighet att påverka renbyns
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verksamhet. De hör få göra sig gällande i fråga om kontrollen av byns skötsel, dvs. vid tillsällande av revisorer och behandling av fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt i ärenden om ändring av renbyns stadgar. De skiil
som talar för att rösträtt i flertalet frågor bör tillkomma endast de renskötandc medlemmarna motiverar även alt denna rösträtt differentieras med
hänsyn till det intresse som varje medlem har av renhyns verksamhet och
till storleken av hans bidrag till kostnaderna därför. Inflytandet på stämman bör därför graderas efter vederbörandes skyldighet att bidra till byns
kostnader. Eftersom bidragsskyldighcten bestiims på grund av medlems
reninnehav, kan rösträtten lämpligen anknytas direkt till reninnehavet. Fiir
att förenkla röstningsprocedurcn och garanlera mindre renägare visst inflytande bör dock en viss schahlonisering ske, innebärande att röslberättigad
skall äga en röst för varje påbörjat hundratal renar. En alltför stark maktkoncentration på en eller ett fåtal personer bör undvikas. De sakkunniga
föreslår därför att ingen, vare sig för egen del eller som ombud eller slällförelrädare för annan, skall få utöva rösträtt för mer än en femtedel av det
på stämman företrädda röstetalet (jfr 119 § aktiebolagslagen och 29 § lagen
om gemensamhelsanläggningar).
Ett vägande skäl för alt ombilda lappbyarna till renbyar med väsentligl
ökade befogenheter är enligt de sakkunniga att bättre förutsällningar skapas för en rättvis delning av kostnaderna för renskötseln inom ett för flera
företagare gemensamt betesområde. Som en huvudregel för utgiftsfördelningen bör gälla alt renbyns utgifter skall bestridas av samtliga renskötande
medlemmar och fördelas mellan dem i förhållande till reninnehavet. Renbyns verksamhet och den därmed förenade utgiftsredovisningen och kostnadsfördclningen bör omfatta all renskölsel som utövas av medlemmarna
inom byns verksamhetsområde. I annat fall uppkommer lätt en blandning
av enskild och samfälld rcnskölsel utan någotdera systemets fördelar. Så
snart en renägare utnylljar den för medlemmarna gemensamma hetesrälten, bör han anses delta i den inom renbyns ram bedrivna renskötseln och
måsle därmed också vara underkastad den planering och arbetsledning
som byns organ har att svara för. Endast då är det möjligt all ge renbyarnas verksamhet den stadga som krävs för en långsiktig organisering och rationalisering av rennäringen. Renbyn bör likväl kunna besluta - dock ej
med retroaktiv verkan - att utgifter för renskötseln som inte avser medlemmarnas samtliga renar skall bestridas endast av de renägare, vilkas djur
föranlett utgifterna, med fördelning dem emellan efter antalet renar. En sådan subsidiär fördelningsregcl är motiverad för de fall då medlemmarnas
renar är uppdelade på två eller flera storgrupper, som hålls avskilda från
varandra. De kostnader för bevakning, utfodring, driftsanläggningar etc.
som avser de olika storgrupperna skall i så fall kunna redovisas och fördelas för sig. Gemensamma kostnader för renarnas skötsel och utgifter av
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annat slag såsom byns adminislralionskoslnader bör däremot alltid fördelas mellan samtliga renägare.
De renskötande medlemmarna bör vara skyldiga att efter anmodan av
styrelsen tillskjuta nödigt förlagskapiLal till renbyns utgifter för renskötseln. Den slutliga fördelningen av renbyns ulgifler under elt räkenskapsår
bör ske i styrelsens förvaltningsbcrättelse. Henbyns inkomster och utgifter
under ett visst räkenskapsår bör i princip balansera varandra. Vinst eller
förlust bör alltså inLe slanna hos byn utan överföras till de enskilda renägarna. Enligt de sakkunniga bör värdet på det arbete som de renskötande
medlemmarna presterar för renbyns räkning bestämmas i förväg av bystämman med giltighet inLill dess stämman beslutar annat. Detta värde
skall, såvitt gäller tid efter beslutet, läggas till grund för styrelsens bedömning av behovet av för lagsmedel och för den slutliga ulgiftsfördelningen.
Heglerna om renbys utgifter och deras fördelning bygger enligt de sakkunniga på principen att utgiflerna under ett räkenskapsår skall täckas av
årets inkomster så att ingen vinst eller förlust uppkommer för byn. Inkomsterna består - förutom av förlag från de renskötande medlemmarna
- huvudsakligen av intäkter genom försäljning av omärkta renar samt av
hyns andel i avgifter för jakt- och fiskerättsupplåtelser m. m. Eventuellt
över- eller underskott under året utjämnas i samband med den i förvaltningsberättelsen verkställda slulliga utgiftsfördclningen, varav framgår vad
varje renskötande medlem skall betala till byn utöver förlaget resp. har att
få ut av denna, för alt uLgifter och inkomsLer skall gå jlimnt ut. Ett fullstiindigt genomförande av principen om årlig utgiftstäckning genom utdebitering
på de renskötande medlemmarna kan emellertid medföra vissa olägenheter. Det blir svårt för renbyn att finansiera större investeringar som i regel
måste betalas under ett eller ett fåtal år, varemot nyttan av dem brukar
visa sig i form av ökad avkastning eller minskade driftkostnader under en
längre tidsperiod. Ullaxeringarna på de renskötande rne<llemmarna kan vidare bli ojämnt fördelade mellan olika år, eftersom skötselkosLnader och
andra utgifter för renarna erfarenhetsmässigt växlar sLarld. Svårigheten att
finansiera renhyns invesLeringar kan avhj5Ipas genom lån som återbetalas
under längre tid. En utjämning av renägarnas årskostnader kan nås genom
fondering, varvid under ett gott renår slörre utdebitering sker än som motsvarar årets utgifter och under ett dåligt år bidrag till utgifterna erhålls från
de sålunda avsalta medlen. I fråga om renbyns befogenhet att uppta lån
krävs enligt de sakkunniga inte några restriktioner bclräffande kortfristiga
lån som avses bli avvecklade senast under riikcnskapsåret närmast efter det
år då lånet upptagits. I fråga om andra mera långfristiga lån är enligt de
sakkunniga problemet mer komplicerat. Del är här fråga om all till senare
räkenskapsår helt eller delvis överviillra kosLnaden för en ålgiird som beslutats och i regel också utförts under tidigare år. Dårvid hör man inte bortse från risken för att en ålgiinl inle kommer alt medföra den nytta för
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framtiden som man ansett sig ha anledning räkna med. De som drabbas
av en sådan felbedömning blir i första hand byns rensk.ötande medlemmar
under de år då återbetalningen skall äga rum. Med hänsyn härtill är det
enligt de sak.kunniga befogat att kringgärda rälten att uppta mera långfristiga lån med särskilda föreskrifter, avsedda att i möjligaste mån hindra
en olämplig belastning av den framtida renniiringen inom byns verksamhetsområde. De sakkunniga föreslår diirför alt beslut om lån av nu avsett
slag måste fattas av bystämman med kvalificerad majoritet om två tredjedelar av det på stämman förelrädda röstetalet, som tillika representerar mer
än hälften av byns renskötande medlemmar, att vid lånets beslutande sk.all
föreligga en amorteringsplan som visar under \ilken tid och på vad sätt
lånet sk.all återbetalas samt att lånets löptid skall vara maximerad till tio
år eller den längre tid för vilken statlig kreditgaranti beviljats.
Angående fondbildning i syfte att möjliggöra utjämning av renskötselns
årskostnader samt stärka byns solvens och likviditet m. m. anför de sakkunniga inledningsvis att denna fråga kan lösas antingen genom föreskrift
om obligatorisk fondbildning eller genom att byn frivilligt beslutar därom.
De sakkunniga finner på anförda skäl lämpligast att välja frivilliglinjen
och avstår alllså från att förorda tvingande bestämmelser om uppläggande
av reservfonder eller liknande. I stället föreslås att erforderliga regler om
fondavsättning och ianspråktagande av tillgängliga medel införs i renbyarnas stadgar. Därvid blir det möjligt att ta vederbörlig hänsyn till de olika
byarnas ekonomiska situation och medlemmarnas önskemål om k.ostnadsutjämning mellan goda och dåliga renår etc. Om regleringen av de med fonderingen sammanhängande frågorna sk.er i renbyarnas stadgar, behöver lagslif tningen inte tyngas med bestämmelser om medlemmarnas rått till fonderade medel i händelse av utträde ur byn. Avses sådan rätt skola tillkomma medlem, kan förbehåll därom införas i stadgarna i samband med övriga
föreskrifter rörande eventuellt tillämnad fondbildning.
Slutligen föreslår de sakkunniga att de nuvarande bykassorna får övergå
till renbyarna, varvid gällande bestämmelser i fråga om rätten att disponera kassorna upphör. I stadgarna skall dock kunna tas in föreskrifter om
bykassas behållande som en särskild fond hos renhyn.

5.2 Remissyttrandena

De sakkunnigas förslag att större, rationella driftsenheter skapas genom
åtgärder av organisatorisk natur godtas överlag av remissinstanserna. Det
framhålls allmänt att förslaget att för gemensam drift av renskötseln inom
lappbys område bilda en ny typ av juridisk person, som i sina huvuddrag
är uppbyggd enligt de principer som gäller för ekonomisk förening, viil tillgodoser syftet att höja renskötselns effektivitet och lönsamhet.
Kammarkollegiet framhäller atl de sakkunnigas förslag skiljer sig radi-
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kalt från gällande ordning enligt renbcteslagen: För att åstadkonui.ia den
eftersträvade ökningen av effektiviteten och lönsamheten synes föreningsrenskötseln vara lämplig driftsform. Härför talar bl. a. erfarenheterna från
Finland och från den typ av föreningsrenskölsel som sedan långe förekommit inom vissa skogslappbyar, de s. k. renskötarföreningarna. Införande
av föreningsrenskötsel över hela fältet synes från både rennäringens och
markägarnas synpunkt vara en angelägen reform. Införandet i svensk rättsordning av en sådan nyhet som obligatorisk kooperation för en näringsutövning synes visserligen med hänsyn till de speciella förhållandena inom renskötseln i och för sig inte behöva inge betänkligheter. övergången till för.,
eningsrenskötsel kan emellertid för de nu aktiva inom renskötseln i vissa
fall uppfattas som ett intrång i den personliga friheten. Kollegiet tror dock
inte att det finns anledning hysa farhågor för att reformen i någon större
grad skall behöva kränka den enskilde företagarens intressen. Kollegiet
håller före att en radikal omläggning av renskötselns organisation är - åtminstone på vissa håll inom renskötselområdel - en nödvändig förutsättning för att renskötseln skall kunna bli bärkraftig.
Vattenöverdomstolen anser det uppenbart att ett genomförande av det
framlagda förslaget om renbyar är ägnat alt höja den renskölande befolkningens genomsnittliga ekonomiska och sociala ställning, men framhåller
samtidigt att det nya systemet bör genomföras endast om en betydande majoritet bland näringsutövarna önskar det. Liknande synpunkter framförs av
andra remissinstanser.
Lantbruksstyrelsen anser att en ny renbyorganisation enligt förslaget bör
kunna främja rennäringens utveckling och ge möjligheter att efter mera
företagsekonomiska principer styra utnyttjandet av näringens produktionsresurser. Länsstyrelsen i Västerbottens län framhåller att de sakkunnigas
förslag i stort sett är ändamålsenliga och ägnade alt medverka till en erforderlig rationalisering och sanering av näringen. Lappväsendet och lappbyarna i länet har i huvudsak också ställt sig positiva till förslaget. Även
länsstyrelsen i Norrbottens län ansluter sig i huvudsak till de sakknnnigas
förslag i fråga om lappbyarnas organisation och framhåller att förslaget har
rönt ett positivt mottagande inom länet. Lappväsendet i länet tillstyrker också förslaget och uppger att förslaget om renbyorganisationens uppbyggnad
i huvudsak lämnats utan erinran av lappbyarna i länet.
Mot de sakkunnigas förslag till närmare utformning av renskötselns lokala organisation framför SSR erinringar på vissa punkter. SSR motsätter
sig förslaget att byarnas ändamål begränsas till sådan verksamhet som har
ett direkt samband med renskötseln i inskränkt bemiirkelse. SSR hävdar
att samebyn är bärare av sådana birällighetcr till renskötseln som anges i
56 § renbeteslagen såsom rätt till grustäkt och annan därmed jämförlig nyttighet. Det är cHirför nödvändigt, att byn såsom sådan kan ekonomiskt nyttiggöra exempelvis en grustäkt inom samernas områden eller fisket genom
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flygverksamhet för att främja det nödvändiga kombinalionsniiringsfånget.
Eftersom byn är bärare av rättigheterna, fordras ingen särskild upplåtelse,
om byn själv tillgodogör sig rättigheterna. Ett legalt förbud för samebyn att
själv begagna sin egen rätt till land och vatten med moderna mcclcl skulle
enligt SSR vara utomordentligt uppseendeviickande. Skall en eller flera enskilda samer inom byn utnyttja birättigheterna, exempelvis i bolagsform,
med moderna metoder, fordras särskild upplåtelse, vilket komplicerar förhållandena onödigtvis. SSR motsätter sig också förslaget att byn ges befogenhet
att begränsa antalet renskötande medlemmar i byn och medlemmarnas reninnehav. Samerna önskar inte bidra till tvångsutflyltningar genom anlitande
av samisk makt. Den samiska makten bör inte användas på delta sätt på lokalplanet. En kommun eller en häradsallmänning kan inlc utesluta medlemmar eller delägare. l\fotsvarande tankegång gäller i tillämpliga delar i fråga
om bestiimmande av renantalet för medlem i sameby. SSR kritiserar även
förslaget att samebyn själv skall bestiimma om skötcsrenar skall få håilas på
bete inom byns område. SSH anser atL nuvarande regler om skötcsrenar bör
behållas med följande begränsningar, nämligen alt - beträffande jordbruksfastighet - blott den som äger och brukar jordbruksfaslighet kan komma i
fråga, att antalet sätts till tio renar i allt samt att bostadsbandet enligt 14 § 2
renbeteslagen inte skall gälla samer som är stödjande medlemmar i samebyn. De sakkunnigas förslag innebär enligt SSR ett alltför fritt spel för
ekonomiskt starka utomstående fysiska och juridiska personer ..Taktsafari
på ren och andra för samerna oantagbara oarter kan få insteg. Ett starkt
ekonomiskt intresse kan köpa upp renar och ställa samebyn inför ett fullbordat faktum, som byn inte har möjlighet alt i verkligheten värja sig mot,
även om formell rält därtill skulle föreligga. Samebyn bör få rätt att vägra att
motta skötesrenar. I fråga om medlemskap inom by anser SSR att byn bör ha
rätt att anta utomstående rcnskölselberättigad som stödjande medlem i byn.
Härigenom kan renskötande samer visa sin solidaritet med övriga samer
och vice versa. Behovet av ett bindemedel samerna emellan är mycket angeläget. I fråga om det ekonomiska ansvaret för samebyns förbindelser hävdar SSR att medlemmarnas personliga ansvar på något sätt måste begränsas. De sakkunnigas förslag om ett obegränsat personligt ansvar synes i
högst betydande mån tvångsvis öka cle ekonomiska riskerna i rennäringen
för större renägare, hemmansägare och förmögenhetsägare bland samerna.
Samebyn såsom ekonomisk förening skulle härigenom komma att på ett avgörande sätt skilja sig från övriga ekonomiska föreningar. Man riskerar
kapitalflykt från renskötseln för säkerställande av ekonomisk trygghet.
Detta skulle medföra stora vådor, eftersom renskötseln måste anses vara
underförsörjd med kapital
Mot förslaget att byn ges befogenhet att begränsa antalet renskölande
medlemmar i byn och medlemmarnas reninnehav riktas invändningar även
från andra håll. Kammarkollegiet anser att avgången inom rennäringen och
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därmed sammanhängande omställningsprohlem är frågor som det närmast
bör ankomma på myndigheterna att lösa. Kollegiet ifrågasätter därför om
bystämma bör ges befogenhet att minska antalet renskölande medlemmar
i byn. Same-Ätnam framför liknande synpunkter.
Länsstyrelsen i Jämtlands liin framhåller alt förslaget att bysfämma
skall äga besluta såväl om begränsning av antalet renskötande medlemmar
som medlemmarnas reninnehav väckt bel~inklighetcr hos rcniigarna. Liinsstyrelsen tmser för sin del alt dessa ärenden bör avgöras av myndighet.
Lappväsendct i Västerbottens län anser att beslut om uteslutning av medlem och maximering av medlems reninnehav bör fastställas av länsslyrelsc
för att bli giltigt.
Kammarkollegiet ställer sig tveksamt till de sakkunnigas förslag i fråga
om skötesrenar. Enligt kollegiet utgör skötcsrenarnas andel i renstocken i
genomsnitt 15 %. Rätten att ha renar i vård hos renskölande same är tradilionsbunden. Skötesrenägandct är förmodligen också av viss ekonomisk
betydelse för den ortsbefolkning och de icke renskötande samer som berörs
härav. Från rennäringsidkarnas synpunkt torde skölesrcnarna dock vara
en belastning. Som ett naturligt led i stråvandena att höja niiringens lönsamhet hör enligt kollegiet ingå avskaffande av systemet med skölesrcnar.
Såsom de sakkunniga erinrat har gällande bestämmelser i renheleslagen om
högsta antal skötesrcnar tillkommit huvudsakligen i syfte att skydda de
renskölandc samerna från att bli alllför starkt beroende av den bofasta
befolkningen. Alt överlämna åt renbyn att avgöra hur många skölesrenar
som skall få hållas inger betänkligheter från den synpunkten att det kan
leda till att skötesrenarnas antal ökar till förfång för den egna näringens
möjligheter att ulvccklas. Med hänsyn härtill anser kammarkollegiet att
fdgan om skötcsrcnar bör övervägas yllerligare.

6. Bestämmelser till skydd för renskötselrätten
6.1 Gällande rätt

Den grundliiggandc heslämmelsen om renskötselriiltens innebörd finns i
1 § 2 renbcleslngen. Där sägs att riitt till renskötsel innefattar befogenhet för
lapp -- varmed åsyflas den som enligt renbetcslagen är rcnskötselberättigad -- att på de trakter där han äger uppehålla sig med sina renar begagna
sig av land och vatten till underhåll för sig och renarna. Renbcleslagen innehåller vidare flera bestiimmelser i vilka den allmiinna renskötselräUcn exemplifieras och kompletleras, niimligen om riHt alt flytta med renarna mellan olika hetcsområden (21-24 §§),att uppföra stängsel (25 §),att anliigga
vissa byggnader och uppta odlingar (41-43 §§), att hålla getter (44 §), alt
avverka skog (45-54 §§)och att jaga och fiska (55 §).
Riilten att driva renskötsel kan inskränkas med stöd av expropriations-
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lagen och andra på fastigheter tillämpliga författningar såsom vallenlagen,
väglagstiftning och gruvlagen. Därutöver innehåller renbeteslagcn vissa bestämmelser som möjliggör inskränkningar i renskötselrättcn när så fordras för att tillgodose motstående intressen. Om renbclcsrättens utövande på
visst område prövas vara i synnerlig mån betungande för den jordbrukande
befolkningen, kan Kungl. Maj :t förordna att området inte vidare får begagnas för renskötsel (2 § 3 och 3 § 3). Skogssamernas rätt kan dessutom
på samma sätt få vika av hänsyn till odlingens fortgång eller till fjällrenskötseln (3 § 3). Om fjällrenskötscln i denna ordning avlyses på visst område, skall dock annat lämpligt område anvisas samerna (2 § 3). Skogssamerna däremot är inte tillförsäkrade motsvarande kompensation. Även i
andra fall kan renskötseln få lov att vika. I 5 § föreskrivs följ ande: Finner Konungen visst område å trakt, där lapparna äga uppehålla sig med
sina renar, oundg~ingligen erforderligt för särskilt ändamål av större betydelse, må sådant område undantagas från lapparnas begagnande. Är område, som sålunda undantages, beläget ovan odlingsgränsen eller å renbetesfjällen, skall skälig gottgörelse lämnas för det intrång, som genom områdets
undantagande orsakas för renskötseln. Sådan gottgörelse skall enligt bestämmelser, som givas av Konungen användas till förmån för lapparna. - Bestämmelsen i 5 § renbeteslagen om befogenhet att undanta vissl område
från samernas begagnande saknar motsvarighet i äldre renbeteslagstiftning.
Den infördes på förslag av 1919 års lappkommitte. Kommitten ansåg att
visst område borde kunna undantas från samernas begagnande även i annat fall lin då betesdllens utövning var betungande för den jordbruk.ande
befolkningen. Kommitten tillade att den närmast tänkt på sådana företag
som gruvdrift, järnvägsanläggningar, uppdämningar i vattendrag e. d., för
vilkas tillkomst, om de kunde tillmätas större betydelse, samernas intressen inte gtirna fick utgöra hinder (SOU 1923: 51s.105). Enligt vad dcpartemcntschefen framhöll vid remiss till lagrådet av kommittens överarbetade
förslag avses med stadgandct alt "uttala den grundsatsen att de rcnskötande
lapparna icke, såsom på sina håll iinnu göres giillande, äga anspråk på oinskränkt förfoganderiitt över de åt dem upplåtna områdena, utan alt deras
liksom andras intressen böra stå tillbaka, då det giillcr det allmännas bästa".
Förslaget förklarades dock innebiira att samernas intressen inte borde vika
annat än då det förelåg ett triingande behov all tillgodose ett särskilt ändamål av större betydelse (prop. 1928: 43 s. 86). Angående ersättningens omfattning uttalade dcpartementsehefen bl. a.: Uppenbart lir att vederlaget icke
kan omfatta all den avkastning, som utvinnes av det undantagna området.
Vederlaget bör hållas inom rimliga gränser. Dcpartementschefen anslöt sig
till en remissinstans som uttalat att ersättningen borde innebära skiilig gottgörelse för det minskade renbetet samt att jordvärdeslegring på grund av
järnväg, närhet till gruva o. s. v. borde tillfalla statsverket (prop. 1928: 43
s. 86).
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I 56 § renbeteslagen finns vissa bestämmelser som innefattar särskilda garantier mot upplåtelser som kan medföra olägenheter vid utövningen av renskötselrätten. Paragrafens tillämpningsområde omfattar endast "de områden som blivit till lapparnas uteslutande begagnande anvisade". Enligt förarbetena till renbeteslagen avses med detta uttryck renbetesfjällen i Jämllands län och de delar av lappmarkerna ovanför odlingsgränsen som inte
står under enskild disposition (prop. 1928: 43 s. 171). I paragrafen föreskrivs
att samerna på dessa områden inte får upplåta bete, slåtter, grustäkt, jakt,
fiske eller annan jämförlig nyttighet till annan. Däremot kan Kungl. Maj :t
eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer mol avgift göra vissa nyttjanderättsnpplåtelser på områdena. Sålunda kan upplåtas bete, slåtter, grustäkt
eller annan därmed jämförlig nytlighct, om denna inte används av samerna
och upplåtelsen kan ske utan intrång eller skada för renskötseln. Vidare kan
upplåtas jakt eller fiske, om upplåtelsen kan ske utan fara för tillgången på
vilt eller fisk och utan besvärande intrång för samerna. Sådan upplåtelse får
inte omfatta ensamrätt till jakt eller fiske ulan är begriinsad till befogenhet
att jämte samerna utöva jakt eller fiske. Kungl. :Maj :t eller myndighet som
Kungl. Maj :t bestämmer kan också upplåta nyttjanderätt till inägor. För
sådan upplåtelse krävs att den kan ske utan avsevärt men för renskötseln.
Vidare kan nyttjanderätt till mark upplåtas under förutsättning att upplåtelsen prövas böra ske med hänsyn till den allmänna samfardseln. I förarbetena till sist nämnda bestämmelse sägs att det är viktigt med en viss bosättning i fjälltrakterna med hänsyn till samfärdseln exempelvis för postbcfordran, för underhåll av stigar och färdleder och för att på annat sätt underlätta färder i fjälltrakterna. Slutligen föreskrivs i 56 § rcnbeteslagcn att
Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer, om synnerliga
skäl föreligger, även i andra fall kan meddela upplåtelse av nyttjanderätt till
mark för bostad eller liknande ändamål. Den avgift som inflyter på grund
av upplåtelse enligt 56 § renbeteslagcn skall enligt bestämmelser som ges
av Kungl. Maj :t användas till förmån för samerna eller för verksamhet på
den mark som upplåtelse~ avser.
Om upplåtelse av renbetesmark för ändamål som inte finns angivet i 56 §
rcnbeteslagen beslutar Kungl. Maj :t. Detsamma gäller upplåtelse av renbebelesmark för ändamål som visserligen finns med i 56 § men beträffande
vilket särskilt bemyndigande inte har lämnats åt underordnad myndighet
att utöva beslutanderätten. Som exempel på upplåtelser vilka i praxis underställs Kungl. Maj :ts prövning kan nämnas upplåtelse av mark för framdragande av elektrisk ledning samt för anordnande av vattentäkt, turiststuga och skidlift.
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6.2 JO :s framställning
I sin skrivelse till Kungl. Maj : t anförde J 0, såvitt nu är i fråga, bl. a. föl·
jande.
Vid antagandet av 1928 års renbeteslag har man förutsatt att det i vissa
fall kunde vara ur allmiin synpunkt befogat alt inskränkning i annan ordning än genom expropriationsrättsliga förfaranden ägde rum i samernas
hiivdvunna rättigheter att för sig och sina renar begagna fjällmarkerna,
t. ex. genom alt vissa områden undantogs deras begagnande, genom alt flyttningsvägarna ändrades, genom att upplåtelse av jakt och fiske åt andra
skedde på deras marker m. m. Under tiden efter lagens antagande har samhållsförhållandena i många avseenden radikalt förändrats. Den snabba
sociala, ekonomiska och tekniska utveckling som särskilt efter andra världskriget präglat samhället har helt naturligt inte kunnat undgå alt få återverkningar även med avseende på samernas förhållanden. En exploatering
av fjällvärldcn har påbörjats, som man vid lagens antagande helt visst inte
kunde förutse. Industriföretag byggs ut eller tillkommer, nya kommunikationsleder genom hittills orörd mark anläggs, bostads- och fritidsbebyggelse
expanderar, turismen söker sig i ökad utsträckning till fjällvärlden osv.
Genom denna utveckling - som väl får antas komma att i stegrat tempo
fortsälta - aktualiseras på ett helt annat sätt än tidigare de spörsmål rörande samernas rätt att i möjligaste mån bibehållas vid sitt hävdvunna
näringsfång, som reglerats i 1928 års lag. Den frågan anmäler sig därför om
denna reglering numera på ett ändamålsenligt sätt tillgodoser samernas rätt
och intressen.
Med hänsyn till de föriindradc förhållanden som tidsutvecklingen medfört
i fråga om fjällviirldens utnyttjande och till beskaffenheten och omfattningen av de intressekollisioner mellan samernas och andra intressen som
med tidens gång kan förväntas uppkomma, synes önskvärt att en översyn och precisering nu sker av de materiella regler efter vilka dessa intressekollisioner skall bedömas och av de allmänna grundsatser på vilka reglerna
Yilar. En sådan med hänsyn till tidsutvecklingen betingad översyn synes
påkallad för att klarl:'igga samernas rättsliga ställning i dagens och morgondagens samhälle och också - och inte minst - för alt ge de tillämpande
myndigheterna erforderlig ledning för deras förvisso vanskliga och maktpåliggande prövning av uppkommande frågor. Spörsmålet om de materiella
reglernas innebörd och tillämpning är av essentiell betydelse för frågan om
samerna skall kunna fortsätta sitt urgamla näringsfång eller om de efter
hand skall trängas undan till allt mindre reservat för att till slut upphöra
alt existera som speciell befolkningsgrupp med säreget kulturarv.
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6.3 De sakkunniga
De sakkunniga erinrar om att omfattningen och heskaffcnhctcn av de renskötande samernas ursprungliga riittigheter inom renskötsclområdct sedan
gammalt iir en omtvistad fråga. Meningsskiljaktigheterna har lett till alt
företrädare för samerna väckt talan mot Kungl. :Maj :t och kronan om hiittre
rält ti Il vissa renbetesmarker. De sakkunniga framhåller för sin del alt de
enligt sina direktiv har att utgå från renbeteslagens huvudsakliga innehåll
rörande samernas särskilda rättigheter i förhållande till kronan och andra
riittsinnehavare och att det klarHiggande av samernas riitlsslällning som
behöver göras således skall ske på grundval av nu gällande lagstiftning. ~led
denna begränsning av utrcdningsuppdragel anser sig de sakkunniga inte
ha anledning att ingå i bedömning av frågan om innebörden av de riiltigheter som de renskötande samerna av ålder haft inom skilda delar av det
nuvarande renskötselområdet. De sakkunniga framhåller att det ända sedan
tillkomsten år 1886 av den försla renbcleslagen i lagsliflningcn konsekvent
har hiivdats att samernas rält är inskränkt till sådant nyttjande av land och
vatten som fordras för renskötselns bedrivande. Al denna ständpunkt gavs
klart ullryck redan av särskilda utskottet vid 1886 års riksdag (utlåtande
nr 1 s. 31), när frågan om befogenhet för samerna all upplåta nyltjandcräll
inom de för dem anvisade områdena behandlades. Utskottet uttalade följande: "Ehuru lapparnas befogenhet att till underhåll för sig och sina renar
beljena sig af land och vatten å de trakter, <ler de ega att vislas, är grundad
på deras naturliga rätt till de för deras existens nödiga förulsiiltningar, så
iir med afseende å dessas beskaffenhet denna rätt likväl icke ens inom de
för lapparne afsatta land alt anse såsom en eganderätt. Den är endast en
nylljanderiitt till det omfång, som besliimmes af villkoren för renskötselns
bedrifrande. Hvad dertill icke erfordras, bör således falla utom gränsen för
denna riitt." De sakkunniga framhåller alt de renskötande samernas riittigheler i överensstämmelse med detta motivullalande i de olika renheleslagarna har beskrivits som en befogenhet alt "betjena sig af land och vallen
till underhåll för sig och sina renar" (1 § 1886 års lag) resp. att "begagna
sig av land och vatten till underhåll för sig och renarna" (1 § 1898 och 1928
års renbeteslagar).
Enligt cle sakkunniga har utvecklingen lett till att de bestämmelser i renbeleslagen som möjliggör inskränkningar i riitten till renskötsel till förmån för den jordbrukande befolkningen kan undvaras. Detsamma gäller
bestämmelserna om inskränkning i skogssamernas rätt till förmån för fjiillrenskötseln. Sålunda anför de sakkunniga, alt den utveckling som nu kännetecknar det norrHindska jordbruket ovanför odlingsgrtinsen gör det överflödigt att vid sidan av den generella föreskriflen i 5 § renbeleslagen behålla
den särskilda föreskriften om undantagande av mark från renskötsel till
förmån för jordbruket. Bestämmelsen har inte heller, såvitt de sakkunniga
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känner till, tillämpats i praktiken. Bestämmelsen i renbctcslagen om inskränkning i skogssamernas rätt till förmån för fjällrenskötseln grumlade
sig enligt de sakkunniga på uppfattningen att fjällrenskötseln hade större
framtidsutsikter än skogsrcnskötseln och avgjort större betydelse än denna.
Erfarenheterna stöder dock enligt de sakkunniga inle denna uppfattning.
Snarare har skogsrenskötseln hävdat sig bäst såväl drifttekniskt som ekonomiskt. Eftersom gränsen mellan de båda rendriflsformerna dessutom är
tämligen flytande, anser de sakkunniga alt tiden nu är mogen att avskaffa
skillnaden i rältsställning mellan fj iill- och skogsrenskötsel. De sakkunniga
föreslår sålunda att bestämmelsen slopas.
I fråga om den generella föreskriften i 5 § renbeteslagen om undantagande
av mark från användning för renskötseländamål påpekar de sakkunniga alt
beskaffenheten av de ändarna! till vilkas förmån renskötselrätten i händelse
av intressekonflikt måste vika i lagrummet inte har angetts på annat sätt än
att det skall vara fråga om särskilt ändamål av större betydelse. Av förarbetena får dock anses framgå alt det skall vara fråga om ett företag vars genomförande framstår som angeläget från allmän synpunkt. Att för ett före
lag av enbart privat intresse låta inlrång ske i renskötselrätten torde inte ha
varit avsett. Denna innebörd skulle enligt de sakkunniga framgå tydligare,
om villkoret för undantagande, efter förebild av 1 § första stycket 6 expropriationslagen, anges så att det konkurrerande ändamålet skall äga väsenlig betydelse för det allmänna. De sakkunniga framhåller att ett företag givetvis kan ha betydelse för det allmänna även om det tillkommit på enskilt
initiativ och genomförs utan ekonomiskt eller annat stöd från statlig eller
kommunal myndighet. Företagets sakliga innebörd, inte den form i vilken
det framträder, skall beaktas vid bedömningen av om ett visst ändamål är
av betydelse för det allmänna eller ej. Även ett privatekonomiskt företag,
exempelvis för gruvbrytning eller turism, hör därför kunna göra anspråk
på alt få mark undantagen, om företagets verkningar från t. ex. syssclsätlningssynpunkt anses tillgodose ett väsentligt intresse, trots olägenheler för
renskötseln. De sakkunniga anser det inte vara möjligt att närmare ange
beskaffenheten av sådana företag som skall kunna få mark undantagc11
från renskötsel. Varje försök till närmare definiering av ändamålen skulle
med säkerhet ganska snart framstå som föråldrat. Det bör därför överlämnas åt rättstillämpningen att med beaktande av de från tid till annan ski.ftande förhållandena bedöma i vilka fall det allmännas bästa motiverar intrång i renskötsclriitten. Uppenbarligen måste därvid tillses att det i varje
särskilt fall undantagna området inte görs större än som oundgängligen
behövs för ändamålet och att vid lokaliseringen och utformningen av
området all möjlig hänsyn tas till renskötselns intressen. För att ett område
skall kunna undantas från renskötsel bör vidare krävas, att sökanden disponerar all den mark som fordras för ändamålet. Undantagandet i och för sig
innebär inte tillskapande av sådan disposilionsrätt utan medför endast alt
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den nyttjanderätt som tillkommer de renskötselberättigade upphör inom
området. Om undantagandet skall avse företag för annans räkning än områdets ägare, måste således visas att mark.ägaren genom upplåtelser av nyttjanderätt eller servitut medgell företagaren att använda området för det avsedda ändamålet. Beslut om undantagande bör enligt de sakkunniga, liksom
f. 11. gäller, kunna meddelas beträffande alla slags områden där renskötsel
är tillåten. Även om behovet av undantagsförordnanden är störst i trakter
där renskötsel får bedrivas året om, förekommer det pft många håll inom
lappmarkerna nedanför odlingsgränsen och inom sedvanerättsområdet att
renskötseln bedrivs på sådant sätt att den inte går att förena med annan
verksamhet. Verkningarna av ett undantagande blir enligt de sakkunniga i
första hand att rätten för ortens rcnskötselberätligade att nyttja området
för renbete upphör. Ytterligare verkan av renbelesrältens upphörande hlir
att de renskölselberättigade inte vidare får inom området nyttja de särskilda
förmåner som enligt lag skall åtfölja rcnskötselrätlen, såsom att flytta med
renarna, uppföra stängsel, anlägga byggnader, avverka skog samt jaga och
fiska. Detta bör dock inte hindra att samerna förbehålls rätt att även i fortsiittningcn utöva vissa av de i renskötselrätten ingående befogenheterna i
sådant fall när undantagandet inte behöver vara totalt. Sådan rätt har samerna fått genom exempelvis Kungl. Maj :ts beslut den 11 juni 1964 angående linbana m. m. inom Abisko nationalpark. Enligt delta beslut har
samerna rätt att utnyttja det undantagna området i den omfattning vederbörande myndighet finner utnyltjandet kunna ske utan olägenhet med hiinsyn till syftet med företaget. Enligt de sakkunniga kommer beslut om undantagande i regel att avse all framtid. Om det med renskötseln konkurrerande intresset kan förutsägas vara tidsbegränsat, bör hinder dock inle möta
mol att förordna om undantagande allenast på viss tid, efter vars förlopp
området åter får användas för renskötseländamål.
De sakkunniga erinrar om att gällande ersättningsregler i 5 § renbeteslagen är begränsade i olika hänseenden. Dels utgår ersättning endast i den
mån området är beläget ovan odlingsgränsen eller på renbetesfjällen, dels
lämnas skälig gottgörelse endast för det intrång som genom undantagandet
orsakas renskötseln. I uttrycket "skälig gottgörelse" bör enligt de saklrnnniga kanske också inläggas att någon rätt inte föreligger till full ersättning
ens för skadan i renskötsclhänseendc utan alt det är tillräckligt med ett
efter förhållandena avpassat vederlag för en del av de uppkommande olägenheterna. Ersättningsreglerna är sålunda mer restriktiva mot de skadelidande än motsvarande bestämmelser i andra jämförbara sammanhang, där
principen genomgående är att gottgörelse skall lämnas åtminstone för alla
uppkommande sakskador av ekonomisk natur och detta oberoende av om
skadan drabbar skadeföremålets ägare eller innehavare av en begränsad
rätt till föremålet. Enligt de sakkunniga saknas anledning alt vid bedöm~
ning av ersättningsfrågan anse de renskötselberättigades på renbeteslagen
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grundade nyltjandcrält mindre värdefull än en motsvarande nyttjanderätt
som tillkommit genom privaträttslig upplåtelse. Rätten till ersättning bör
följaktligen omfatta hela den genom undantagandct åstadkomna minskningen av nyltjanderällens uppskattade värde vid tiden för ingreppet. Gottgörelse bör sålunda utgå även för intrång på mark nedanför odlingsgränsen
och utanför renbetesfjällcn. Ersättningen bör emcllerlid vara begränsad till
skada på och intrång i den nyttjanderätt som tillkommer de renskötselberättigade, dvs. själva renbetesrätten och de med denna förknippade särskilda rättigheterna, främst rätten alt jaga och fiska samt rätten till skogsfång. Det särskilda värde som området kan iiga exempelvis på grund av
förekomsten av vattenkraft, gruvfyndighet eller tomtförsäljningsmöjligheler omfattas inte av nyttj anderälten och det hör diirför inte påverka ersättningen till de renskötselberiittigade.
De sakkunniga tar även upp frågan angående möjligheten att föreskriva
s. k. skadeförebyggandc åtgiirder. De sakkunniga framhåller att det inle är
ovanligt alt Kungl. Maj :t, trots att rcnbeteslagen inte innehåller några bestämmelser härom, som villkor för undantagande föreskriver att skadeförehyggande åtgärder skall utföras, t. ex. anläggande av stängsel omkring
det undantagna området för alt minska oHigenhetcrna genom undantagandet. Enligt de sakkunniga hör skadcförehyggande åtgärder i regel vidtas,
när ett område undantas från renskötseln. Den verksamhet som föran1cdcr
undanlagandet är nämligen i allmänhet av sådant slag att renarna hör hindras från alt ströva in i området. Enligt de sakkunniga bör inte renägarna betungas med ökat hcvakningsarhcte. I sWJlet hör det normalt ankomma på
den i vars intresse undantagandct sker alt ombesörja erforderlig sUingselhållning. Även andra åtgi:irder, t. ex. nya flyltningsvägar, kan behövas för
att minska ol::igenhcterna för renskötseln.
Enligt gällande bestämmelser är Kungl. l\faj :t prövningsmyndighet i frågor om undantagande. De sakkunniga förordar att denna ordning iivcn i
fortsiittningen behålls såvitt avser frågan huruvida undantagande bör ske
eller inte. Ett beslut om undantagande av mark från renskötsel har samma
karaktiir som de på Kungl. Maj :t ankommande avgörandena om tillstånd
till lvångsförvärv enligt expropriationslagcn och annan tvångslagstiflning.
Även frågor om skadeförehyggande åtgärder bör enligt de sakkunniga prövas av Kungl. Maj :t, eftersom sådana frågor om möjligt hör avgöras samtidigt med frågor om undantagande. De sakkunniga diskuterar ingående
vilken myndighet som lämpligen hör anförtros prövningen av crsältningsfrågan. Beaktansvärda skäl kan enligt de sakkunniga åberopas för att ersiittningsfrågan liksom f. n. avgörs av Kungl. Maj :t i statsrådet. Ett skäl
är, alt det är förenat med minst omgång att låta frågan om undantagande
och ers.:ittning prövas i ell sammanhang. Eftersom lägre administrativ myndighet inte torde kunna komma i fråga för sådana ersättningsavgöranden,
är alternativet till prövning av Kungl. Maj :t att frågan överliimnas till dom-
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stol. En domstolsprövning innebär enligt de sakkunniga viss risk för tidsutdräkt och väsentligt ökade kostnader för förfarandet. A andra sidan talar
åtskilligt för domslolsprövning. Om full ersättning och inte bara "skiilig
gottgörelse" skall utgå för uppkommande minskning av renskötselrältens
värde, får ersättningsfrågan i huvudsak samma karaktär som i ett expropriationsmål där tillståndsfrågan avgörs av Kungl. l\faj :t men ersättningsfrågan av domstol. Inte minst med hänsyn till att kronan är den störste
markiigaren inom renskölselområdet och diirför i regel är engagerad i de
företag för vilkas räkning undantagande av mark behövs är det enligt de
sakkunniga av värde att faststiillandet av ersättning ankommer på organ
utan anknytning till administrativ myndighet. Enligt de sakkunniga är värdet av att rennäringen blir jämställd med andra av tvångsingripandcn hotade intressen så stort att de praktiska fördelarna av en bedömning i administrativ ordning bör få komma i andra hand. De sakkunniga föreslår
därför att prövning av ersällningsfrågor överflytlas från Kungl. Maj :t till
expropriationsdomstol.
De sakkunniga tar också upp frågan om skydd mot markanvändning till
skada för renskötseln. Det framhålls all renbeteslagen inte innehåller några
regler som generellt hindrar markägare och andra från alt anviinda marken så, att renägarna i praktiken hindras att utnyttja sin bctesrätt. De inskränkningar som nu finns i fastighetsi:igares och brukares handlingsfrihet
i förhållande till rennäringsutövarna avser endast vissa förfaranden, såsom
förbud mot alt skada flyttningsväg och alt ofreda eller fördriva renar. Hinder föreligger däremot inte mot att marken görs improduktiv som renbclesmark. En sådan ordning var enligt de sakkunniga måhiinda naturlig när
mycket stora arealer fanns för renskötseln och möjligheten att förändra
naturen var begränsad. Nu är emellertid läget ett annat. En utveckling har
påbörjats som kan leda till att vidsträckta marker inte längre kan anviindas för rcnskötseliindamål. Främst är det turismen och fritidsbebyggclscn
i fjälllrakterna som utgör nytillkomna och i lagstiftningen hittills obeaktade faktorer. Något effektivt skydd finns inte i rcnbctcslagen mot alt markägaren genom bebyggelse eller på annat sätt iindrar markens användning
och därigenom skadar renskötseln. Detta är enligt de sakkunniga inte tillfredsställande. Den rätt till renbete och annat nyltjande av land och vallen
som tillkommer de renskötselberättigade bör inte kunna göras om intet
genom ensidigt handlande av markägarna. Att huvuddelen av renbetesmarkerna tillhör kronan och atl risken därför är ringa för sådana markdispositioner bör inte kunna åberopas. Skillnad bör nämligen in le göras
mellan kronan och andra markägare. Inte minst ur psykologisk synvinkel
är det av stor betydelse för de renskölselberätligadc alt även i förhållande
till kronan ha uttryckligt lagstöd för sina befogenheter inom renskötselområdet. De sakkunniga föreslår d~irför best~immelser som i princip hindrar
ägare och brukare av mark, som omfattas av renskötselrällen, att ändra
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användningen av marken till skada för renskötseln. I syfle att förebygga
alt utvecklingen inom renskötsclområdet hämmas genom sådana bestämmelser, något som enligt de sakkunniga uppenbarligen måste undvikas inte
minst i samebefolkningens eget in lresse, bör bestfönmelserna emeJlertid
förses med vissa inskränkningar. Regelns tillämpningsområde bör enligt
de sakkunniga begränsas till de trakter där renskötsel är tillåten under hela
året. Förbudet mot ändrad markanvändning bör vidare gälla endast i fråga
om sådan mark som faktiskt nyttjas för renskötsel. Förbudet bör drabba
endast åtgärder av påtagligt belydelsefnll karaktär, varken smärre ändringar i användningssättet, t. ex. införande av modernare metoder vid skogsavverkning, eller mindre väsentliga olägenheter för renägarna bör därför
omfattas av förbuclsbestämmelsen.
Avsikten med den föreslagna bestämmelsen om förbud mot ändrad markanvändning är endast att förhindra att mer ingripande ändringar i användningen av mark, som är särskilt värdefull för rennäringsutövarna, kommer
till stånd genom ensidigt handlande av markens ägare eller brukare. Undantag bör sålunda göras för det fall marken redan undantagits från renskötsel med stöd av de regler som de sakkunniga föreslagit. Vid den prövning som skall ske enligt dessa regler fattas beslut om markanvändningen
på objektiva grunder och efter hörande av de olika berörda rättsägarna.
Rennäringsidkarna är också i dessa fall tillförsäkrade ersättning för de
olägenheter som kan uppkomma genom markens undantagande. Det föreslagna förbudet skall därför gälla endast till dess marken undantas från
renskötsel enligt de regler som de sakkunniga föreslagit. Beträffande företag som är underkastade tillståndsprövning enligt vattenlagen, torde det
enligt de sakkunniga inte föreligga något behov av att mark som berörs
diirav i förväg undantas från renskötsel. Vattendomstolens eller synemännens handläggning av sådana ärenden innebär nämligen att rättsägarna,
diiribland rennäringens målsmän, får komma till tals innan tillståndsfrågan
aygörs och att ersättningsfrågorna blir nöjaktigt behandlade. Också i samband med fastställande av generalplan, stadsplan och byggnadsplan är prövningen av markanvändningen enligt de sakkunniga fullt tillfredsställande.
Till undvikande av en onödig extra prövningsomgång med åtföljande risk
för kompetenskonflikter bör företag av nu angivna slag inte vara underkastade det föreslagna stadgandet om förbud mot ändrat utnyttjande av mark
till skada för renskötseln. I viss mån liknande synpunkter kan enligt de sakkunniga läggas på andra företag för vilka lvångsrätter tillskapas genom beslut av administrativa eller judiciella myndigheter. Eftersom prövningen av
s:1väl tillstånds- som ersättningsfrågan i sådana fall är mer begränsad till
de direkta verkningarna a\' den ifrågasatta tvångsrätten, anser de sakkunniga att det f. n. inte är motiverat att undanta ytterligare företag från den
föreslagna förbudsregelns tillämpning. De sakkunniga föreslår alt tillämpningen av den föreslagna förbudsregeln skall ankomma på allmän domstol
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efter talan av renby vars område berörs av en vidtagen eller tillämnad ändring i markanvändningen.
Enligt de sakkunniga är även renbeteslagens bestämmelser om nyttjanderältsupplåtelser i behov av en översyn. Till en början erinrar de sakkunniga om att 56 § renbeteslagen avser nyttj anderättsupplåtelser endast inom
en del av renskötselområdet, nämligen för "lapparna avsatta land" (22 §
1886 års renbeteslag) resp. "områden som blivit till lapparnas uteslutande
begagnande anvisade" (31 § 1898 års renbeteslag och 56 § 1928 års renbeteslag). När fråga uppkommer om att upplåta mark inom denna del av
renskötselområdet för annat ändamål än renskötsel, bör enligt de sakkunniga även i fortsätlningen utgångspunkten vara att renbetesrälten ej skall
behöva vika annat än i vissa i lagen särskilt angivna fall, varvid ersättning
skall lämnas för uppkommande intrång. Utanför reglerna i 56 § lagen faller
bl. a. all mark inom sedvanerättsområdet och i lappmarkerna nedanför odlingsgränsen liksom enskild och kommunägd mark, även om den ligger
ovanför odlingsgränsen. I fråga om upplåtelse av nyttjanderäll till sådan
mark gäller vanliga regler, vilket bl. a. innebär att markägaren är oförhindrad att göra upplåtelser utan att }Jehöva ta särskild hänsyn till samernas
rättighet. Dessa rättigheter kvarstår i princip oförändrade trots skedda upplåtelser, men i praktiken kan möjligheten att utnyttja dem reduceras på
grund av den ändring av markens faktiska användande som kan bli följden
av en nyttjanderättsupplåtelse. Någon ändring av gällande lags ståndpunkt
i detta avseende anser de sakkunniga inte böra ske. rvicd hänsyn till att samernas rättigheter sedan länge varit särskilt omfattande och dessutom
tryggade genom särskilda bestämmelser i fråga om de till samernas "uteslutande begagnande" anvisade områdena är det enligt de sakkunniga motiverat att för dessa områden behålla speciella garantier mot upplåtelser som
kan medföra olägenheter vid utövningen av renskötselrätten och de med
denna förenade birättigheterna. Å andra sidan skulle ett utsträckande av
dessa garantier till områden, där de inte nu föreligger, medföra risk för allvarliga rältsförluster för andra rättsägare och sannolikt föranleda omfattande kompcnsationskrav. När det gäller frågan vem som skall ha bcslutanderälten i upplåtelsefrågor står enligt de sakkunniga valet mellan markägaren, dvs. staten, eller innehavaren av rätten till områdenas "uteslutande
begagnande", dvs. samerna. I båda fallen måste det bli fråga om företrädare för de egentliga rättsägarna, för staten någon regional eller central
myndighet och för samerna någon organisation, lokal eller mer riksomfattande. Enligt de sakkunniga bör man vid frågans bedömande i första hand
anlägga prakliska synpunkter. På vad sätt befordras bäst de intressen som
både samerna och övriga befolkningsgrupper numera har inom dessa vidsträckta områden? De sakkunniga anser det vara uppenbart att endast en
statlig förvaltning kan komma i fråga för uppgiften. l\fodan en samisk förvaltning i praktiken inte torde kunna utformas så alt den innefattar erfor-
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derliga garantier för att övriga befolkningsgruppers intressen blir i skälig
omfattning tillgodosedda, bör det vara fullt möjligt att inom ramen för en
statlig förvaltning ta vederbörlig hänsyn till alla gruppers berättigade intressen, däribland också samernas. De sakkunniga anser därför att det nuvarande systemet i princip bör behållas och att således garantier för de särskilt omfattande samiska rättigheterna inom de aktuella områdena även i
fortsättningen bör lämnas inom ramen för en statlig förvaltning. Om ett
sådant system skall bli effektivt, måste det emellertid sörjas för att de enskilda rättsägarna inte vidtar åtgärder som hindrar den statliga förvaltningsverksamheten. Liksom i gällande lag bör därför förbud gälla för privata
förfoganden över rättigheter som ingår i renskötselrätten.
Enligt 56 § renbetcslagen får upplåtelse av jakt eller fiske på de områden som anvisats till samernas uteslutande begagnande inte omfatta ensamrätt till sådana nyttigheter utan är begränsad till befogenhet att "jämte
lapparna" utöva jakt eller fiske. Denna begränsning av möjligheten att verkshilla upplåtelsen har ursprungligen tillkommit för att säkra samernas rätt
till jakt och fiske såsom binäringar till renskötseln. Enligt de sakkunniga
kan det ifrågasättas om det är påkallat att undantagslöst förbjuda sådan
upplåtelse med ensamrätt. Jaktens betydelse som binäring torde vara starkt
reducerad och i fråga om fisket finns möjligheter att dela upp fiskevattnen
i sådana som fordras för samernas eget behov och sådana som utan olägenhet kan avstås till utomstående. Samtidigt har värdet av att kunna avsätta
vissa jaktmarker och fiskevatten för upplåtelse med ensamrätt väsentligt
ökat beroende främst på stegrad efterfrågan på jakt och fiske som turistaltraklioncr i fjällbygderna. Inte minst med hänsyn till svårigheten att få
till stånd en rationell fiskevård i vatten där samerna har rätt att bedriva
nätfiske är det enligt de sakkunniga angeläget alt det gällande förbudet mot
upplåtelse av ensamrätt till annan blir uppmjukat. De sakkunniga föreslår
därför att om särskilda skäl föreligger upplåtelse skall kunna avse all rätt
till jakt eller fiske inom visst område. Sådana särskilda skäl bör huvudsakligen anses föreligga om ensamrätt fordras för att trygga en god jakt- eller
fiskevård.
De sakkunniga föreslår vidare enhetliga bestämmelser i fråga om alla
andra nyttjanderätlsupplåtelser än sådana som avser jakt- och fiskerätt.
Delta innebiir en väsentlig förändring i förhållande till gällande regler som
dels endast omfattar upplåtelser för vissa angivna ändamål, dels är differentierade med avseende på förutsättningarna för att upplåtelse skall få ske.
I båda dessa hänseenden anser de sakkunniga det möjligt och låmpligt att
i samband med övergången till en ny driftsform för renskötseln förenkla de
nunuande tämligen svåröverskådliga bestiimmelserna. Genom den föreslagna renbyorganisationen får rennäringsutövarna n~imligen möjlighet att i
förhållande till myndigheterna framföra sina önskemål och synpunkter med
avsevärt större auktoritet än som hittills i regel kunnat ske. Redan detta
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torde minska behovet av detaljföreskrifter om vilket intrång i deras intressen som bör kunna tillåtas. Därtill kommer att de sakknnnigas förslag om
en uppdelning mellan rennäringsfonden och renbyarna av de medel som
inflyter genom upplåtelserna (se under 7) innebiir att den renskötande befolkningsgruppen får ett starkt eget intresse av alt upplåtelser av olika slag
kommer till stånd. Med hänsyn härtill bör man enligt de sakknnnigas uppfattning för framtiden kunna räkna med väsentligt minskade intresscmotsätlningar mellan samerna och övriga befolkningsgrupper i dessa frågor.
Med undantag av fiskerättsupplåtelserna föreslås att hälften av inkomsterna
genom upplåtelse skall utgå till renbyarna. Det kan inte minst med hänsyn
härtill förutsättas att beslutsmyndigheten kommer alt fästa mycket stor
vikt vid ett yttrande från en renby, vari denna på grund av befarade olägenheter för renskötseln avstyrker en viss upplåtelse och därmed förklarar sig
vilja avstå från en möjlig inkomst.
F. IL giiller att nyttjanderättsupplåtclser enligt 56 § renbeteslagen skall
ske mot avgift. Enligt de sakkunniga bör detsamma i princip gälla i fråga
om alla upplåtelser enligt de föreslagna nya reglerna. Ett viktigt skäl för
dessa är just att de beräknas skapa förutsiittningar för ökade inkomster till
rennäringen och rennäringsidkarna. Principen om avgiftsbeHiggning bör
emellertid inte vara undantagslös. Särskilt vid upplåtelse av fiskerält för
vissa samer som inte tillhör den rcnskötande befolkningsgruppen men är
beroende av fisket inom renskötselområdet, de s. k. fiskesamcrna, kan det
enligt de sakkunniga föreligga starka skäl för att tillåta avgiftsfria upplåtelser. Sådana kan även någon gång vara befogade, när fråga är om något
allmännyttigt ändamål, speciellt om dess tillgodoseende också ligger i den
berörda renbyns intresse. På grund härav förordas att avgift skall utgå
om inte särskilda skäl föreligger för avgiftsfrihet.
En ledamot i utredningen, landshövdingen Ragnar Lassinantti, har reserverat sig mot utredningsmajoritelens uppfattning att utgångspunkten
för bedömningen av frågor angående upplåtande av renbetesmark för annat
iindamål iin renskötsel även i fortsiittningen bör vara att renskötselrätten
ej skall behöva vika annat än i vissa i lagen siirskilt angivna fall, varvid
ersfötning skall lämnas för uppkommande intrång. Reservanlen anför att,
iiven om man vid bedömning av frågor angående markanviindningen har
att ta hänsyn till att renskötsel förekommer på trakten, markutnyttjandet
borde i varje tidsskede anpassas efter utvecklingens gång. l\fan borde eftersträva att använda markerna på mest effektiva sätt. En ändamålsenlig
markanvändning borde kunna åstadkommas utan att de samiska rättigheterna träds för nära. Från sysselsättnings- och försörjningssynpunkl bör en
mer mångsidig markanvändning vara till stort gagn för samerna. Även en
försiktig bedömning leder enligt reservanten till en optimistisk uppfattning
om möjligheterna för samerna att till betydande del grunda sin framtida
försörjning på sådan verksamhet för vilken exempelvis turismen ger un-
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derlag. Detta är av siirskild betydelse med hänsyn till att ett växande antal
samer framdeles ej synes kunna få sin försörjning av renskötsel. Särskilt
för medelålders och äldre samer, vilka inte kan lämna hemorten, föreligger
stort behov av kompletterande sysselsättningar. En restriktiv markpolilik
skulle enligt reservantens uppfattning innebära, att förutsättningarna skulle
minska för att genom nya former av ekonomisk verksamhet bredda basen
för samiskt arbetsliv. Det skulle vara olyckligt om t. ex. motiverade beredskapsarbeten skulle försvåras av en mycket återhållsam markpolitik. Riktlinjerna för den framtida markpolitiken bör enligt reservanlen utformas
så, att en från samhällsekonomisk synpunkt optimal användning av markerna fortlöpande underlättas. Samerna bör ha mycket att vinna av en sådan ändamålsenlig markpolitik, som ur samhällsekonomisk synvinkel är
fördelaktig. Det bör inte vara omöjligt alt härvid visa berörda parter rimlig hänsyn i det mot en historisk bakgrund gestaltade lapprivilegicts anda.
På förvaltningsmyndigheterna bör ankomma att på olika sätt verka för att
så sker utan att en ändamålseniig markanvändning härigenom eftersätts.
Dessa principer för den framtida markanvändningen bör enligt reservanten på Himpligt sätt komma till uttryck antingen i lagtexten eller i de riktlinjer som lämnas för förvaltningsmyndigheternas verksamhet.

6.4 Remissyttrandena

SSR framför till en början vissa principiella erinringar mot utgångspunkterna för <le sakkunnigas förslag till beslämmelser till skydd för renskötselrättcn. SSR tar i sill yltran<le upp frågan om samernas rätt till mark, vatten, jakt, fiske och andra nyttigheter inom renskötselområdct. Enligt SSR
har samerna en starkare rätt till marken än som framgår av rcnbeteslagen.
SSR åberopar att samerna besatt och hävdade sina områden i Jämtlands län
och Lappland vid den tid då områdena införlivades med svenska riket. Förutom denna förmenade ursprungliga rätt anser SSR att samernas rätt kan
grundas på bl. a. urminnes hävd och en av de svenska myndigheterna erkänd, ständig och ärftlig besittningsrätt. Mot denna bakgrund kräver samerna självbestämmanderätt över de marker och nyttigheter som de förfogar över. Enligt SSR bör samernas rätt till marken rätteligen karakteriseras som en medäganderätt. Påståendet att samernas rätt är inskränkt till
sådant nyttjande av land och vatten som fordras för renskötselns bedrivande är enligt SSR felaktigt. SSR anser att de sakkunniga tolkat direktiven
för snävt, vilket lett lill att de juridiska grundvalarna för rennäringen,
sjtUva riitten till näringsundcrlaget inte blivit tillräckligt utredda. Så t. ex.
anges inte i betänkandet vem som är bärare av samernas rätt till land och
vatten. Inte heller anges rättens civilrättsliga karaktär.
Länsstyrelsen i Jämtlands län anser att annan utgångspunkt inte varit
lämplig eller ens möjlig för de sakkunniga än att staten äger marken med
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undantag av det privat ägda sedvanerättslandet och alt de renskötande samernas rätt är inskränkt till sådant nyttjande av land och vallen som fordras för renskötselns bedrivande. Enligt länsstyrelsen är det naturligt att de
sakkunniga avstått från alt söka definiera den civilrättsliga karaktären av
samernas rättigheter. Bortsett från att staten inte genom lagstiftningen bör
uppge väsentliga delar av den ståndpunkt som staten hittills intagit i de år
1966 av samerna inledda rättegångarna om äganderätten till mark och
vatten, är det inte heller för det praktiska arbetet inom rennäringen och
dess administration nödvändigt att i den nya lagstiftningen införa en sådan
definition.
:Många remissinstanser anser i huvudsaklig överensstämmelse med reservantens uppfattning att de bestämmelser som möjliggör inskränkningar i
renskötselrätt bör utformas så att det framtida markutnyttjandet inom renskötselområdet underlättas. Statens naturvårdsverk erinrar om de stora
områden som renskötseln tar i anspråk, och alt antalet renskötande samer
minskat för varje år. Mot den bakgrunden bör det enligt naturvårdsverket
vara möjligt att successivt vidga markanvändningen i dessa områden till
andra aktiviteter såsom friluftsliv, jakt och fiske för en större allmänhet
utan att samernas rättigheter behöver trädas för när. Viss liberalisering i
fråga om upplåtelse av renbetesmark anser naturvårdsverket på sikt vara
till förmån för samerna bl. a. genom att deras försörjningsunderlag differentieras. Naturvårdsverket ansluter sig i denna del till de synpunkter som
utvecklats av reservanten. Länsstyrelsen i Norrbottens län påpekar att levnadsbetingelserna i lappmarkerna ändrats på ett omvälvande sätt genom
den tilltagande urbaniseringen och utvecklingen av näringslivet. Dessa förändringar utgör elt starkt motiv för vissa jämkningar av renbeteslagstiftningens utformning när del gäller reglerna för markanvändning till olika
med renskötseln icke sammanhängande ändamål. Även skogsstyrelsen anser det vara viktigt att med hänsyn till sysselsättningsproblemen i här aktuella landsdelar värna om möjligheterna att utveckla nya näringsgrenar
som är lämpliga för dessa områden. Domänverket understryker att ren·
skötselprivilegiet är en nyttjanderätt knuten till själva näringsutövandct och
att rennäringens omfattning begränsas av tillgången på bete. Verket erinrar vidare om att betingelserna ändrats inte enbart för rennäringen utan
änn för annat utnyttjande av de områden där renskötsel förekommer. Inle
minst gäller detta själva fjällområdet som fålt en växande betydelse för
turism, friluftsliv, jakt och fiske m. m. Delta förhållande i förening med
att antalet renskötande samer beräknas minska yllerligare gör del enligt
verket angeläget att 500-600 familjers i och för sig berättigade krav på särskilda privilegier inte tillåts väsentligt försvåra landets utnyttjande på
annat sätt till gagn för stora skaror av andra medborgare. Vid avvägningen
mellan renskötselns intressen och motstående intressen bör givetvis iakttas
alt för renskölseln särskilt viktiga rättigheter inte förnärmas men i åtskil-
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liga frågor anser verket hänsyn ändå kunna tas till motstående intressen i
något högre grad än tidigare. Länsstyrelsen i Västerbottens län anser att
frågan under vilka förutsättningar mark skall kunna undantas från renskötsel behandlats alltför knapphändigt i betänkandet eflersom utredningsuppdragct ansetts lägga hinder i vägen för en mera förutsättningslös prövning. Länsstyrelsen hyser sympatier för reservantens uppfattning att man
bör sträva efter att använda marken på mest effektiva sätt. Länsstyrelsen
anser det dock svårt att på föreliggande material uttala sig bestämt i saken,
och framhåller önskvärdheten av att frågan övervägs ytterligare på grund av
den stora betydelse en lämplig markdisposition har för utvecklingen i Norrland.
De remissinstanser som uttalar sig för ett mera effektivt utnyttjande av
mark inom renskötselområdet ställer sig i allmänhet kritiska till de sakkunnigas förslag att som villkor för renskölselrättens upphävande kräva all
marken oundgängligen behövs för ändamål av väsentlig betydelse för det
allmänna.
Domänverket anser villkoret att ett område skall vara oundgängligen erforderligt för det ifrågavarande ändamålet innebära en alllför hård begränsning av möjligheterna till undantagande. Undantagande synes i ställel
böra få ske om området fordras för ändamål av väsentlig betydelse för det
allmänna. Länsstyrelsen i Norrbottens liin anför liknande synpunkter. Även
naturvårdsverket anser villkoret för undantagande innebära en med hänsyn
till andra intressen hård begränsning. Bestämmelsen bör få en något mindre
sträng utformning, åtminstone för områden som inte är av första rangens
betydelse för renskölseln. J{ammarkollegiet framhåller att situationen i fall
av undantagande kan vara, att endast elt förhållandevis obelydligt område
behöver undantas eller alt fråga är om trakt som endast sporadiskl besöks
av renar eller som har dåligt renbete. Undantagandet innebär i så fall inte
några större olägenheter för renskötseln. Det synes kollegiet orimligt att i
sådana fall behöva upprätthålla lagens stränga krav på ändamålets belydclse. Kollegiet förordar att bestämmelsen formuleras så att den lämnar
utrymme åt en mera förutsättningslös prövning av markanvändningen.
Kollegiet anmärker vidare på uttrycket "undantagande". Det för tanken till
ett markbortfall av stadigvarande art. Från störningssynpunkt är det emellertid ofta inte så mycket markbortfallet som arten av den verksamhet som
skall bedrivas inom området som är av betydelse. Verksamheten kan vara
störande utan att den medför markbortfall. Markbortfallet kan vidare vara
av temporär art, såsom t. ex. vid hyggesbränning. Bestämmelsen bör därför
utformas så att den om möjligt fångar in all för renskötseln mera störande
verksamhet som kan tänkas förekomma. Genom de sakkunnigas förslag till
bestämmelse om skydd mot ändrad markanvändning är indirekt utsagt, att
markens ägare eller brukare får vidta åtgärd som inte medför avsevärd
skada för renskötseln utan särskild prövning av Kungl. Maj :t. Huruvida de
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sakkunniga tänkt sig detta framgår ej klart. Kollegiet anser dock alt det
finns anledning överväga en sådan gränsdragning. I vart fall bör Kungl.
Maj :ts prövning av fråga om upphävande av renskötselrätt när det gäller
bagatellärenden kunna delegeras till underordnad myndighet. Kollegiet erinrar om att nyttjanderättsupplålelser i princip skall meddelas av regional
myndighet. I realiteten innebär emellertid även dylika markupplåtelser ofta
att mark undandras från samernas begagnande. Kollegiet föreslår sammanfattningsvis att Kungl. Iviaj :ts prövning begränsas till åtgärder eller företag
varigenom avsevärt men för renskötseln kan vara att befara.
/{inma stad anför att de sakkunnigas förslag att med expropriationslagen
som förebild kräva att det konkurrerande ändamålet äger "väsentlig betydelse för det allmänna" inte bör uppfattas så att med uttryckssättet avses
en begränsning av undantagsmöjligheterna till de i 1 § 1-6 exproprialionslagen avsedda expropriationsanledningarna. Det måste finnas möjlighet för
Kungl. Maj :t att från renskötseln undanta mark även för andra ändamål.
Undantag måste kunna göras för sådana ändamål som en tätorts förseende
med mark för fritidsbebyggelse, såväl för dess egen befolkning som för turismen. överhuvudtaget saknas anledning att i detta sammanhang anknyta
till expropriationslagens förutsättningar för rätt till tvångsinlösen, vilket
de sakkunniga måhända inle heller avsett, utan bedömningen bör kunna ske
helt oberoende av detta. SSR anser att expropriationsmöjlighet enligt expropriationslagen måste föreligga för att mark skall kunna undantas från samernas begagnande. Dock bör expropriationsanledningcn i 1 § 11 (nationalpark, naturreservat eller naturminne) undantas. l\len även om expropriationsanledning föreligger bör någon form av kvantitativ begränsning införas.
L]{AB anför att förslaget att omformulera 5 § renbeteslagen är olyckligt.
Den föreslagna formuleringen "av väsentlig betydelse för det allmänna"
kan med hänsyn till allmänt språkbruk vara missledande, eftersom "det
allmänna" vanligtvis används såsom en motsats till "det privata". Av vad
de sakkunniga anfört framgår såväl att man inte avsett någon saklig ändring av bestämmelsernas innebörd som att man uppmärksammat den risk
för här ovan antydd tolkning som ligger i formuleringen. Det förefaller med
hänsyn härtill lämpligast att låta den nu gällande lydelsen kvarstå oförändrad. Boliden aktiebolag anmärker att eftersom de sakkunniga inte avsett att
föreslå någon ändring av innebörden i gällande bestämmelser i 5 § renbeteslagen och den föreslagna nya lydelsen lätt kan leda till missförstånd, den
gällande lydelsen bör behållas. Same-ii.inam anser att förslagets formulering
"oundgängligen erforderligt för ändamål av väsentlig betydelse för det allmänna" lider av samma oklarhet som 5 § renbeteslagen. Samernas möjlighet
att hävda sig blir enligt förslaget starkt beskuren. Om i huvudsak ekonomiska värderingar förs fram vid bedömningen, har samerna inte möjlighet
att kunna hävda sin rätt. Områdets väsentliga betydelse även för samernas
näring måste komma till uttryck. Om samernas rätt enligt samebyns me-
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ning skulle skadas eller trädas för när, bör samebyns rätt gå före clel allmännas.
:\ågra remissinstanscr tar upp frågan om förhållandet mellan de föreslagna bestämmelserna om upphävande av renskötselrätten och beslämmelser i annan lagstiftning om upphävande av eller inskränkning i renskötselrällen.
Kammarkollegiet erinrar om att frågan hur 5 § renbcteslagen förhåller
sig till annan lagsliftning om tvångsrält såsom valtenlagen, gruvlagen, expropriationslagen, väglagen och byggnadslagen inte är reglerad i lag. Praxis
synes numera enligt kollegiet vara att prövning enligt 5 § renbeteslagen.
möjligen rnecl undantag i visst avseende från expropriationslagen, sker endast om tvångsrätt inle kan utverkas i annan ordning. Expropriationslagen
är i princip inte tillämplig på kronans fastigheter, men särskild rätt som i
~wseende på fastighet tillkommer annan än kronan kan dock bli föremål för
expropriation. Detta innebär att lappbys rätt till renbetesutövning torde
kunna exproprieras, oberoende av i vems hand marken befinner sig. Kollegiet tror dock inte alt exproprialionslagen någonsin kommit till sådan användning, i vart fall inte när det gällt kronomark. Kompetensområdet för 5 §
renbeteslagen har alltså i tillämpningen i huvudsak kommit att begränsas
till markdispositioner som mark.ägare, i regel kronan, önskar göra på sin
egen mark. Kollegiet förordar att denna ordning behålles. De sakkunnigas
ståndpunkt synes inte helt cnlydig.
Kommerskollegium erinrar om att elen föreslagna bestämmelsen om undantagande leder till att gruvägare, trots att inmutning beviljats honom och
u Lmål utlagts enligt gruvlagen, måste begiira Kungl. Maj :ts tillstånd att förfoga över mark som krävs för gruvdriften, om marken är belägen inom renskötselområdel. Kollegiet har förutsatt, alt tillstånd vanligen kommer alt
beviljas och att bestämmelsen, såvitt avser gruvdrift, får sin väsentliga betydelse som underlag för bedömningen av ersättning till samerna för skada
och inlrång. I annat fall kan osäkerhet om möjligheterna att få mark på
renskötselområdc undantagen verka hämmande på benägenheten att söka
efter nya fyndigheter. Vidare är det av vikt att utvinning av redan upptäckta men ännu ej bearbetade fyndigheter inte omöjliggörs. Gruvdriften bör
bedömas vara av sådan betydelse för det allmänna att undanlagande av
erforderlig mark regelmässigt kan påräknas. Norrbottens företagareförening anför liknande synpunkter.
LKAB, som främst uppehåller sig vid frågan om behovet av mark för gruvdrifl, anför all de sakkunniga synes mena att begäran om undanlagande för
grunlrifl i princip bör ske först sedan inmutningsrält beviljats samt att,
om provbrytningen ej innebär väsentligt men för renskötseln, sådan begäran kan uppskjutas till dess utmål blivit utlagt och gruvdriften skall sättas
igång på allvar. Dessa cle sakkunnigas uttalanden synes LKAB kunna läsas så
alt undantagande regelmässigt skall ske vicl planerad gruvdrift inom områ-
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den där renskötsel är tillåten. En sådan tolkning synes i vissa fall kunna
medföra en inskränkning i gruvlagens bestämmelser om rätten att bearbeta
mineralfyndigheter. 5 § renbeteslagen har, såvitt bolaget vet, inte getts en
sådan innebörd. Det framgår inte klart av de sakkunnigas kommentarer om
en ändring är avsedd i detta hänseende. Innebörden av förslaget synes oklar
och bör närmare klarläggas och eventuellt övervägas inom den nu arbetande
gruvrättsutredningen.
Även Boliden aktiebolag framhåller att undantagande enligt 5 § renbeteslagen, bolaget veterligt, aldrig har aktualiserats för gruvändamål. De sakkunniga synes emellertid utgå från att undantagande normalt skulle behövas då det gällt gruvdrift. Därvid skulle alltså fråga om gruvdrift prövas av
minst tre instanser, nämligen bergmästaren (gruvlagen), Kungl. Maj :t (5 §
rennäringslagen) och expropriationsdomstol (ersättning enligt 5 § rennäringslagen utöver den ersättning som utgått enligt gruvlagen). För Norrbottens del skulle därtill komma behandling av ansökan om dispens från
inmutningsförbudet. Bolaget understryker att det är synnerligen viktigt att
i lagtexten eller på annat sätt klarlägga i vilka fall undantagande måste begäras, så att inte denna vanskliga fråga överlämnas till den enskildes bedömande. Bolaget anser att det från både principiella och praktiska synpunkter måste ifrågasättas om inte samernas - liksom andras - intressen
i samband med gruvdrift kan tillräckligt beaktas inom ramen för gruvlagen.
Skulle det anses att undantagande jämlikt 5 § i vissa speciella fall skall
krävas, bör dock ersätlningsfrågorna regleras inom ramen för det normala
förfarandet enligt gruvlagen. Det skulle vara otillfredsställande om vissa
ersättningar skulle utgå enligt gruvlagen och andra bestämmas av expropriationsdomstol. Bolaget fäster även uppmärksamheten på det vanliga fallet, att gruvdriften skall förenas med ett anrikningsverk. För anläggande av
anrikningsverk fordras f. n. prövning av vattendomstol, som även tar ställning till markbehov och ersättningsfrågor. I ett sådant fall kommer företaget att prövas av ännu flera instanser.
De sakkunnigas förslag att expropriationslagens ersättningsregler och dess
regler om domstolsprövning skall göras tillämpliga i fall av undantagande
av mark från renskötsel tillstyrks av de flesta remissinstanserna. Vissa
jämkningar i reglerna föreslås emellertid från vissa håll. Några remissinstanser förordar att Kungl. :Maj :t liksom f. n. får pröva även ersättningsfrågorna.
Kammarkollegiet påpekar att en tilläinpning av expropriationslagens ersättningsbestämmelser från handläggningssynpunkt kan innebära en 0Ii1gång i jämförelse med nuvarande ordning. Å andra sidan talar rättssäkerhetssynpunklerna för alt ersättningsfrågorna skall kunna underställas domstols prövning. Kollegiet tillstyrker med vissa modifikationer att ersättningsfrågorna prövas och avgörs av expropriationsdomstol. Reglerna om fastställande av ersättning bör i likhet med som sker i fråga om ersättning en3
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ligt naturvårdslagen utgå från att frivillig uppgörelse i första hand bör eftersträvas. Den ersättningsskyldige bör således om möjligt redan i förväg ha
träffat överenskommelse med vederbörande renby och myndighet om åtgärder till förebyggande av olägenheter och om ersättning. Kan parterna inte
enas bör ersättningsfrågan tas upp vid expropriationsdomstol, sedan Kungl.
Maj :t meddelat beslut om undantagande. Gäller det bagatellartade fall ifrågasätter kollegiet om inte ersättningsfrågan bör avgöras i samband med beslut om undantagandet, även för det fall att parterna .inte kommit överens
om ersättningen. Det är inte rimligt att en markägare skall åsamkas rättegångskostnader som kanske vida överstiger den gottgörelse som skall lämnas. Därför bör Kungl. l\faj :t - eller underordnad myndighet om bagatellärenden skulle komma att delegeras - kunna i samband med undan tagandet
besluta om slorleken av den ersättning som skall utgå, om un<lanlagandet är
av mindre betydelse från renskötselsynpunkt.
Domänverket anser att mycket talar för den föreslagna ordningen för fastställande av skade- och intrångsersättning. Handläggningen kommer emellertid att ta längre tid och styrelsen förutsätter att expropriationslagens bestämmelser skall tillämpas endast på områden av betydelse. För mindre områden bör hitlills gällande ordning tillämpas.
Kiruna stad anför i fråga om förfarandet i ersättningsfrågor att det väl
inte kan bestridas att vissa skäl kan anföras för den föreslagna ändringen.
Emellertid är det här fråga om sådana intressen som i många avseenden är
väsensskilda från de ersättningsspörsmål som avses i expropriationslagen.
Förfarandet i ersättningsfrågorna genom domstolsprövning kommer vidare
att bli tungrott, tidsödande och kostsamt. I motiveringen för ändringen har
inte ens berörts de praktiska tillämpningsfrågorna vid en domstolsprövning. Exproprialcn är svår att definiera och utredningen ger ringa eller
ingen vägledning ·härom. Vidare uppkommer fråga, huruvida lappfondcn
som sådan skall vara .part i ersättningsmålct eller inte. Skall lappbyn såsom
juridisk person vara part eller skall partsförhållandet u Lsträckas till varje
medlem i renbyn såsom sak.ägare eller dessa jämte renbyn? Enligt 31 § expropriationslagen skall ersättning bestämmas särskilt för varje sakägare,
vilket skulle betyda att det ankommer på domstolen att göra en fördelning
inom berörd renby. Detta borde rimligen också betyda att varje delägare i
byn är part i målet. Svårigheterna och olägenheterna med en sådan ordning bör framstå såsom uppenbara. Expropriationslagens bestämmelser om
ersättning har därjämte en genomgående anknytning till faslighetsbegreppet och även här synes svårigheter kunna uppkomma vid tillämpningen
av bestämmelserna då det gäller frågor om intrång i renskötseln. Rätten till
renskötsel är ju normalt inte knuten till fastighet i expropriationslagens bemärkelse. Därför bör nuvarande bestämmelser gälla till dess de angivna
frågorna har utretts närmare. Även länsstyrelsen i Norrbottens län avstyr-
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kcr förslaget om alt ersättningsprövningen skall överflyttas från Kungl.
Maj :t lilJ expropriationsdomsloJ.
Mot den föreslagna bestämmelsen om skydd mot ändrad markanvändning
anförs kritik från några håll.
SSR anför att eftersom samerna har en medägandcrätt till marken kan
de sakkunnigas förslag till bestämmelser angående skydd mot ändr:ad
markanvändning godtas endast om de får en sådan utformning, att de inte
hindrar rällegångar son~ samerna önskar föra om rätten till mark även nedanför odlingsgränsen. Samerna bör vidare inte vara skyldiga tåla ens
mindre ändringar, som inte medför avsevärd skada. SSR vänder sig också
mot ett uttalande av de sakkunniga att införandet av moderna metoder i
skogsavverkningen inte kan anses innebära väsentlig skada för renskötseln och hävdar att hyggesbränning och kalhyggen orsakat renskötseln stora
skador och alt skogsgödslingcn är en mycket stor fara för renlaven. Domän- ·
verket och någon skogs-\,årdsstyrelse ifrågasätter om inte del i de sakkunnigas motiv angivna uttalandet att förbudet mot ändrad markanvändning inte
är avsett hindra omläggning av skogsbruksmetoder borde tas in i lagtexten.
/{ammarkollegiet anser att förbudet mot ändrad markanvändning, som enligt de sakkunnigas förslag begränsas geografiskt till trakter där renskölsel
är tillåten hela året, bör gälla inom hela renskötselområdet. Ensamt avgörande bör vara om genom viss åtgärd avsevärd skada är alt befara för
renskötseln. Enligt länsstyrelsen i Västerbottens län bör förbudet mot ändrad markanvändning inte gälJa för mark som lagils i anspråk med vägrätt
enligt Jagen om allmänna vägar.
De sakkunnigas förslag i fråga om nyttjanderättsupplålelser lämnas utan
erinran av flera remissinslanser medan många andra ansluter sig till reservantens uppfattning att även bestämmelserna om nylljanderättsupplåtelser
bör utformas så att en från samhälJssynpunkt optimal användning av renbetesmarkerna fortlöpande underlättas. SSR kritiserar de sakkunnigas förslag och hävdar i första hand att upplåtelscrälten bör tillkomma samebyn.
Som skäl anförs bJ. a. att innan den första renbeteslagen tillkom (1886) var
det mycket vanligt att samerna själva upplät nyttjanderätt. De fråntogs
dennä rätt enbart av det skälet -att de inte ansågs kunna betros med uppgiften att verkstälJa upplåtelser och förvalta inflytande medel till gemensamt gagn. Om samernas förstahandsyrkande inte bifalls, yrkar samerna
att 56 § renbeteslagen behålls helt oförändrad. Varje ändring innebär nämligen elt försök att genom lagstiftning påverka de rättegångar som pågår an·
gående samernas rättigheter.
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7. Rationalisering, stödåtgärdcr m. m.
7.1 Nuvarande förhållanden
Stödet åt rennäringen beslår av bidrag till olika slag av investeringar och
till driftkostnader. I nedanstående diagram redovisas storleken av dessa medel. Därjämte redovisas i diagrammet kostnaderna för dels rådgivning och
forskning m. m., dels den statliga administrationen.
Milj. kr

12

11
10
9
8

7
6
5

4
3

2

1963j64

1964,'65

1965, 66

1966/67

1967;'68

1968/69
Budgetår

•

Kostnader för rådgivning och forskning m. m.

D

Bidrag till investeringar och driftkostnader

m

Kostnader för den statliga administrationen

För beslridande av kostnaderna för den statliga administrationen har budgetmedel anvisats. För de övriga utgifterna har medel disponerats enligt
följande.
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Budgetår
:Milj. kr.
1.
2.
3.
4.
5.

1962/63

1963/64

1964/65

1965/66

1!)66/67

l!J67 /68

1968/69

Budgetmedel ......
Statens lappfond' ..
Regleringsavgifter•
A'.\IS-medcl
Norrlandsfondcn ..

......

0,05
0,76
0,22
0,63

0,17
0,99
0,30
0,82
0,45

0,08
1,16
0,28
1,42
0,38

0,13
0,97
0,72
2,31
0,13

1,40
1,30
0,59
3,73
0,15

0,23
2,70
0,47
4,80
0,89

0,19
1,32
0,40
4,86
0,15

Summa milj. kr.

1,66

2,73

3,32

4,26

7,17

fl,09

6,92

Rådgivningen i frågor som rör rennäringens ekonomi, driftsformer och
organisationsutveckling planHiggs och leds centralt av lantbruksstyrelsen.
Arbetet har hittills i huvudsak inriktats på alt främja näringens rationalisering genom att sprida kunskap om de erfarenheter som inom och utom
landet vunnits genom forskning och i praktisk verksamhet. Styrelsen har
därvid bl. a. anordnat kurser för renägare och för lappväsendets befattningshavare samt gett ut skrifter och meddelanden rörande renskötselfrågor.
Rådgivningen bekostas till huvudsaklig del från anslaget Rådgivningsverksamhet för rennäringens främjande. Detta anslag uppgår för budgetåret
1970/71 till 100 000 kr. Härutöver har medel utgått ur statens lappfond för
vissa speciella ändamål.
Det stöd som utgått direkt till rennäringen och dess utövare avser bidrag
till olika slag av investeringar och driftkostnader. En stor del av stödet till
investeringar går till renstängsel samt till renvaktarstugor, arbetshagar och
anliiggningar för slakt. Stödet till driftkostnader avser i huvudsak underhåll av anläggningar men utgår också till bevakning av jakt och fiske m. m.
samt tillskottsutfodring av renarna. Medlen till bidrag till investeringar har i
huvudsak utgått via arbetsmarknadsstyrelsen (AMS-medel). Även ur lappfonden lämnas bidrag till investeringar men framför allt till driftkostnader.
Bidrag till investeringar lämnas också av s. k. 4: 13-medel och 4: 14-medel,
dvs. medel som avsatts enligt 4 kap. 13 resp. 14 § vattenlagen. Av budgetmedel - trots att AMS-medel i realiteten är budgetmedel betecknas de i
detta sammanhang ej som sådana - utgår inte bidrag till investeringar
eller driftkostnader. Ett undantag utgör dock de bidrag som budgetåret
1966/67 lämnades för tillskottsutfodring. Utöver: ovannämnda bidrag kan
från lappfonden lämnas vissa lån.
Bidrag utgår också till bl. a. SSR, svenska sektionen av nordiska samerådet, avel av renvallhundar, speciella utredningar m. m. Bidragen till SSR
anvånds till avlöningar eller arvoden åt förbundets kanslipersonal samt till
förbundets allmänna verksamhet, dess årliga landsmöten· och inköp av inventarier m. m. Medlen har i regel utgått ur statens lappfond.
Inkl. s. k. 4: 13-medel
• S. k. 4: 14-medel

1

70

Kungl. Maj:ts proposition nr 51år197.1

7.2 De sakkunniga
De sakkunniga framhåller att målsättningen för rationaliseringsverksamhelen bör vara densamma som inom jordbruket. Målet bör alltså vara att
inom ramen för tillgängliga betesresurser skapa så effektiva renskötselföretag som möjligt. Rationaliseringsverksamheten bör i första hand ankomma
på renägarna själva. Det allmänna bör således inte tvinga på näringsutövarna driftsformer, som från allmän synpunkt visserligen kan framstå som
önskvärda, men som de själva inte vill ha. De näringsutövare som vill utnyttja en statlig stödform mås le dock godta de villkor och föreskrifter som
staten fastställt för detta stöd.
De sakkunniga anser att stödet även i fortsättningen till väsentlig del bör
utgå från statens lappfond, som föreslås bli benämnd sta.tcns rennäringsfond.
Delta bör dock inte föranleda att planeringen av det med fondmedel finansierade rationaliseringsarbetet utförs av andra befattningshavare eller efter
andra principer än planeringen av de rent statliga stödåtgärderna. Del sagda
bör även· gälla medel som tillförs rennäringen genom beslut av· arbetsmarknadsorgan resp. genom bidrag från 4: 13- och 4: 14-medel. Alla: beslut om
medelsanvändningen för rennäringens främjande bör så långt möjligt koncentreras till samma instanser - lantbruksslyrelsen på det centrala planet
och vederbörande lantbruksnämnder på det regionala.
De allmänna förutsättningarna för stödet åt jordbruket bör enligt de sakkunniga i slort sett vinna tillämpning även på stödet till rennäringen. Även
för rennäringen bör alltså gälla att stöd lämnas endast åt investeringar som
är önskvärda från allmän synpunkt och som är samhällsekonomiskt motiverade. Vid bedömningen av om d_et samhällsekonomiska kravet är uppfyllt
bör dock beaktas, att det är en fråga om en näring inom de delar av landet
där stöd till särskild rationalisering inom jordbruket kan lämnas. Hänsyn
bör därför tas även till näringspolitiska, befollmingspolitiska och sociala
skäl. Stort avseende bör fästas vid sistnämnda skäl, eftersom det här gäller
de glesast bebodda delarna av landet och den renskötande befolkningen i viss
utsträckning utgör en ekonomiskt och socialt eftersläpande grupp i samhället.
Det för jordbruksstödet uppställda kravet på lönsamhet ur företagsekonomisk synvinkel bör i princip tillämpas också inom rennäringen. Sociala
och näringspolitiska skäl kan emellertid motivera att lönsamhetskravet
mildras övcrgångsvis. Detta krav synes enligt de sakkunnigas mening därför för rennäringens del böra definieras så all stöd skall kunna lämnas åt
företag, som bedrivs m_ed nöjaktig lönsamhet eller som bedöms få sin lönsamhet förbättrad genom de organisations- eller driftsomläggningar som planeras i samband med den rationaliseringsåtgärd, för vilken stöd ifrågasättes. I fråga om den särskilda investcringsålgärden bör förutsättas att kostnaden för densamma bedöms vara rimlig i förhållande till nyttan diirav från
allmän och enskild synpunkt.
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Vid prövning av stödansölmingen skall givetvis beaktas inte bara de naturliga förulsättningarna för den aktuella renskötseln utan även sökandens
personliga förutsättningar samt den organisationsform som gäller för hans
närings utövning.
Det vanligaste skälet till bristande lönsamhet torde vara att driftsenhelerna är alltför små och uppdelningen på renägare för stor. Någon verklig
och bestående förbättring i dessa hänseenden kan enligt de sakkunnigas mening knappast förväntas med mindre den lokala rennäringsorganisationen
fungerar på elt fullt tillfredsställande sält. Vid behandling av ansökningar
om ralionaliseringsstöd bör därför tillses att vederbörande renbys förvaltning är lämpligt organiserad. Den aktuella rationaliseringsåtgärden bör också sältas ini sitt sammanhang med hela byns renskötsel så att dennas gynnsamma utveckling inte hämmas utan om möjligt främjas genom åtgärden.
Liksom fallet är med jordbruksstödet bör rationaliseringsstöd avseende
rennäringen kunna utgå såväl till enskilda som till juridiska personer, d. v. s.
till rcnbyar. Vissa stödformer bör t. o. m. hell förbehållas byarna, nämligen
då de med stödet avsedda ålgärderna kan påverka hela den inom byn bedrivna renskötseln och därför förulstitler en gcmensamhctsförvallning. Delta
gäller exempelvis bidrag till och kredilgaranti för fasta driftsanHiggningar,
såsom vägar, slängsel och arbetshagar. Andra slödformer är tänkta uteslutande eller åtminstone huvudsakligen för individuella näringsiitövare.
Vid bedömningen av slödbchovet bör hänsyn tas till sökandens resp. medlemmarnas ekonomiska ställning. I princip bör stöd ej utgå om den aktuella
åtgärden kan antas bli genomförd ulan stöd. Det bör dock inte komma i fråga att avslå en ansökan om kreditgaranti endast därför alt byn har tillgång
till vissa fondmedel, eftersom dessa kan behövas för annat ändamål såsom
utjämning av rörelseresultatet mellan olika räkenskapsår.
Vad angår kravet på yrkesutbildning m. m. har de sakkunniga inte funnit anledning att frångå vad som gäller beträffande jordbruksstödet. Vederbiiranclc prÖ\'ningsorgan bör förvissa sig om att den enskilde sökanden resp.
driftsledningen inom renbyn har nödvändig yrkesskicklighct och även i övrigt besitter de personliga förutsättningarna för en framgångsrik renskötsel.
AU sådana förutsättningar kan vara för handen också ulan särskild teoretisk utbildning finner de sakkunniga vara uppenbart.
Enligt de sakkunnigas mening bör kreditgarantier liksom på jordbrukets
område -vara den huvudsakliga stödformen. Amorteringstiderna föreslås bli.
högst 30 år ni:ir fråga är om lån för fasta driftsanläggningar och högst 15 år
vid flertalet övriga lån. Beträffande vissa lån (s. k. redskapslån) anses tiden
dock böra sättas till högst åtta år utom vid investering i byggnad för garagering av fordon. I sistnämnda fall bör tiden kunna utslräckas till tio år.
Amorleringsfrihet och anstånd med räntebetalning bör kunna medges enligt
liknande grnnder som de inom jonlhruket gällande. Amortcringsfrihet bör
kunna lämnas under högst fem år vid lån för fasta driflsanläggningar och
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under högst två år vid övriga lån. Anstånd med räntebetalning föreslås kunna medges intill två år.
Som komplettering av kreditgarantimöjligheterna bör även inom rennäringen möjlighet finnas att i vissa fall lämna bidrag till investeringskostnader. Särskilt under den närmaste tiden efter det att nya regler för rennäringens lokala organisation trätt i kraft kan behovet av bidrag förutses bli
tämligen stort. För att stimulera till investeringar som bedöms vara angelägna från allmän synpunkt bör bidrag kunna lämnas till kostnaderna. l\Ied
hänsyn till de starka lokaliseringspolitiska och sociala skälen för en snabb
och djupgående strukturrationalisering inom rennäringen bör bidragsreglerna enligt de sakkunnigas mening utformas i huvudsaklig överensstämmelse
med vad som gäller beträffande särskild rationalisering på jordbrukets område. Sålunda bör bidrag kunna utgå med högst 40 % av de totala investeringskostnaderna.
Liksom f. n. gäller för jordbruksslödet bör besfämmelserna om stödet till
rennäringen innehålla ett generellt bemyndigande för Kungl. Maj :t att, om
särskilda omständigheter föreligger och efter prövning i varje siirskilt falJ,
bevilja kreditgaranti eller biclrag, även om därigenom jämkning sker i de
normalt gällande villkoren för stödgivningen. Härigenom öppnas möjlighet
att också inom rennäringen bevilja ekonomiskt slöd t. ex. då fråga iir om alt
använda ny och ej helt utprovad teknik i samband med investeringar för
rationaliseringsändamål. Jämkningsmöjligheten kan vidare antas bli av särskild betydelse under en övergångstid till dess renbyarna blivit ordentligt
konsoliderade organisatoriskt och ekonomiskt. För att åstadkomma mjukast
möjliga övergång bör enligt de sakkunniga bl. a. bidragsprocenten i angelägna fall kunna höjas inte oväsenligt utöver den regelmässigt maximala.
Inom rennäringen motsvaras det kreditbehov, som tillgodoses genom jordförvärvslån och driftslån på jordbrukets område, av det lånebehov som kan
uppkomma i samband med nyetablering såsom renägare, vid ökning av renhjordens storlek eller vid en mera omfattande ändring av renhjordens inre
sammansättning. De sakkunniga anser att statlig lånegaranti bör införas
för lån avsedda att underlätta övertagande av renar och renskötselinventarier från renägare som är villiga alt avveckla sina renskötselföretag. Garanti för sådana lån, s. k. rendriftslån, bör även kunna utgå för att främja
en från allmän synpunkt önskvärd utökning av enskilda näringsntövares
reninnehav samt för att underlätta övergång till en liimpligare sammansättning av renhjordar. För lånen bör gälla de allmänna grnnderna för rationaliseringsstöd och amorteringstid. Någon särskild gräns för lånets storlek anser de sakkunniga inte vara erforderlig. Krav på särskild säkerhet för
lånesumman eller del därav bör inte uppställas. Däremot bör kostnaderna
för övertagande vara skäliga med hänsyn till avkastning och gällande marknadsvärde. Vidare måste det renskötsclföretag som tillskapas i samband mecl
reninköpen få en lämplig storlek och sammansättning och även i övrigt ha
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förutsättningar att bestå som ett lönsamt företag, vilket ger sin innehavare
full sysselsättning.
Liksom gäller vid särskild rationalisering på jordbrukets område bör det
för rennäringens del finnas möjlighet att i vissa fall lämna bidrag till inköp
av livdjur. Sådant bidrag, rendriftsbidrag, bör i första hand stå till förfogande för att vid behov stimulera till anskaffning av nya avelstjurar. Också i
andra fall kan emellertid en överlåtelse av renar innebära så stora fördelar
i rationaliseringshänseende att åtgärden bör främjas genom bidrag. Rendriftsbidragen föreslås bli maximerade till 40 % av dels den del av inköpspriset för renarna, som motsvarar skillnaden mellan renarnas uppskattade
värde som livdjur och deras slaktvärde, dels särskilda transportkostnader i
samband med köpet.
För rennäringens del motsvaras jordbrukets s. k. inre rationalisering huvudsakligen av nyanläggning och förbättring av de olika fasta anläggningar,
som krävs för att möjliggöra samfärdseln i de aktuella fjäll- och skogstrakterna samt för alt underlätta arbetet med renarnas bevakning, märkning,
skiljning, slakt m. m. De stödformer som bör kunna komma i fråga, när det
gäller arbeten i renbys egen regi, är enligt de sakkunniga desamma som vid
jordbr_ukets inre rationalisering, alltså rationaliseringslån och rationaliseringsbidrag. Av lokaliseringspolitiska och sociala skäl anser de sakkunniga
att bidrag bör lämnas med upp till 40_ % av investeringskostnaden. Då fråga
är om anläggningar av sådan omfattning eller beskaffenhet att rennäringsutövarna inte vill åla sig själva att utföra arbetet, bör det_ enligt de sakkunniga få avgöras från fall till fall vem som skall stå för delta och hur kostnaderna skall fördelas mellan de olika intressena. Anläggningen bör i vissa fall
kunna finansieras med fondmedel. Även i dessa fall är det dock angeläget att
den eller de renbyar som närmast får nytta av anläggningen deltar inte bara
i arbetets planerande utan också i dess finansiering. För att underlätta
finansieringen av sådana investeringar som inte utförs i renbyns egen regi
bör kreditgaranti och rationaliseringshidrag kunna beviljas enligt samma
grunder som om renbyn själv utfört arbetet. Vidare bör ansvaret för under·
håll och helst också förnyelse av de i allmän regi tillkomna driftsanläggningarna regelmässigt påläggas renbyarna, eventuellt mot att avräkning sker från
deras andelar i anläggningskostnaderna. Någon särskild gräns för storleken
av rationaliseringslån och rationaliseringsbidrag bör inle fastställas. I övrigt
bör för rationaliseringsstöd gälla samma grunder som för rendriftslån resp.
rendriflsbidrag.
Inom rennäringen finns stort behov av transportredskap av olika slag. De
sakkunniga anser det motiverat att bidrag, redskapsbidrag, och kreditgarantier för lån, redskapslån, får lämnas till sådan anskaffning av transportredskap och andra rörliga driftsanordningar inom rennäringen som innebär nyupps~ittning eller utvidgning av tidigare bestånd av tekniska hjälpmedel.
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Kreditgaranti bör kunna lämnas med högst 80 % av den del av köpeskillingen för sådana anordningar, som ej Hicks av medgivet bidrag.
Kreditgaranti föreslås vidare få beviljas med högst 80 % av kostnaden för
att köpa, uppföra eller bygga om byggnad som fordras för garagering av
fordon avsedda för transport av levande renar. Någon gräns uppåt för investeringens storlek bör inte fastställas. Däremot bör för att undvika onödiga
administrationskostnader finnas en nedre gräns liksom nu gäller beträffande
jordbrukets maskinlån. De sakkunniga föreslår att denna gräns i fråga om
redskapsbidrag och redskapslån sälts vid en investering av 3 000 kr. I övrigt
bör samma grunder gälla som för de tidigare föreslagna stödformerna.
I fråga om slakt, förädling, distribution och marknadsföring av renkött
framhåller de sakkunniga att väsenlliga rationaliseringsvinster kan göras.
Då det gäller marknadsföringen erinras om att SSR i skrivelse till Kungl.
Maj :t anhållit om ett anslag på 500 000 kr. till en reklamkampanj för
renkött. De sakkunniga anser det angeläget att en reklamkampanj snarast kommer till stånd. Kampanjen bör syfta till alt ge renköttet en egen
ställning på marknaden och dessutom öka efterfrågan inom de delar av
landet, där renkött saluförs endast i begränsad utsträckning. Huvuddelen
av kostnaderna för kampanjen bör bäras av rennäringen och inkalkyleras
i försäljningspriset. En viss del av kostnaderna bör täckas genom bidrag som
skäligen bör sättas vid 20 % av kostnaden. Ansträngningarna synes också
böra inriktas mot en internordisk samverkan för att få till stånd en gemensam kampanj för renkött.
I anslutning till framställningar från SSR och Aktiebolaget Sameproduktcr till Kungl. Maj :t om gränsskydd för renkött framhåller de sakkunniga,
att med hänsyn främst till de internationella förpliktelserna (GATT) och det
nordiska samarbetet på handelns och rennäringens områden gränsslöd bör
övervägas först då ett sådant anses oundgängligen nödvändigt och andra utvägar att stödja näringen inte gett åsyftat resultat. Om en reklamkampanj
- helst då en nordisk kampanj - kommer till stånd, bör frågan om gränsskydd bli av mindre betydelse.
Vad gäller andra former av stöd åt rennäringen, såsom stöd åt SSR, åt
svenska sektionen av samerådet, för avel av renvallarhundar, för utredningar
i rennärings- och fiskefrågor och för förbättring av vissa fjällägenheter, anser de sakkunniga det angeläget, alt de typer av stöd som här avses även
framgent kommer rennäringen till del, och att storleken och inriktningen av
dessa fortlöpande anpassas efter utvecklingen inom näringen.
Beträffande omställningsfrågorna påpekar de sakkunniga att den verkställda undersökningen rörande arbetskraften inom rennäringen ger vid
handen att en betydande arbetskraftsavgång från näringen måste bli följden
om man för att förbättra lönsamheten och försörjningsmöjligheterna vill
genomföra en nödvändig rationalisering och driftsomläggning inom näringen. Sådana åtgärder är oundvikliga om rennäringen på längre sikt skall kun-
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na bestå i konkurrens med andra näringar och med elt i jämförelse med
dessa rimligt statligt stöd. Genom minskningen av arbetsbehovet i rennäringen aktualiseras problemen med att ordna sysselsättning, utbildning och
bostäder för den friställda arbetskraften. Dessa problem företer slora likheter med förhållandena i samband med exempelvis strukturrationaliseringen inom jordbruket. Liksom vad gäller jordbrukarna bör man beträffande rennäringsidkarna utgå från att arbelslösa eller undersysselsatla skall
vara berättigade till samma stöd för sin omställning som övriga samhällsgrupper. De sakkunniga anser dock att de speciella förhållandena inom rennäringen gör det motiverat att de allmänna arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kompletteras med vissa för rennäringen särskilt avsedda stödmöjligheler m. m. liknande dem som införts på jordbrukets område. En rennäringsutövare bör kunna få omställningsstöd om han inte äger eller eljest har om
hand så många renar att han under normala år kan påräkna full försörjning
för sig och sin familj genom arbetet med dessa renar och/eller avkastningen
av dem.
De sakkunniga framhåller betydelsen av att de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna utförs parallellt med åtgärderna för näringens rationalisering.
Lantbruksnämndernas personal bör därför vara så insatt i arbetsmarknadsfrågorna att den kan ge råd och upplysningar till rennäringsidkarna även i
dessa frågor. Ansvaret för omställningsåtgärderna åvilar dock ytterst arbetsmarknadsmyndigheterna. Elt nära samarbete mellan lantbruksorganisationen och dessa bör förekomma i alla frågor som gäller rennäringens rationalisering och därav påkallade omställningsfrågor. En lämplig åtgärd för att
främja delta samarbete anser de sakkunniga vara att i den särskilda delegationen för rennäringsfrågor, som föreslås inrättad vid berörda lantbruksnämnder, bör ingå en representant för länsarbetsnämnden.
För att underlätta en avveckling av orationella företag och dårigenom göra
det lällare för en renägare atl gå över till annan sysselsättning anser de sakkunniga det vara önskvärt alt lanlbruksnämnderna ges möjlighet att fungera som mellanhand mellan avflyltande renägare och näringsidkare som
stannar kvar i renbyn. Härvid bör nämnderna vid behov kunna tillämpa en
prispolitik som främjar en från försörjnings- och syssclsättningssynpunkt
önskvärd koncentrering av reninnehavet, exempelvis genom alt vid inköpet
ta skiilig hänsyn till renarnas livvärde men vid försiiljningen utgå huvudsakligen från deras slaktvärde. Inlösen av renar genom lantbruksnämnd
bör förekomma endast undantagsvis. Renarna bör av nämnden omedelbart
överlåtas vidare till någon som är berättigad alt driva renskötsel.
Beträffande inlösen av bostadsfaslighet bör gälla att, då en f. d. renägare
avflyttar, hans bostad skall kunna lösas in även om den ligger på ofri grund.
Sådana uthus och förvaringsbodar m. m. som hör till en renskötarbostad
bör också kunna lösas in efter särskild värdering.
Även om de allmänna arbetsmarknadsåtgärderna till stöd för omställning
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av arbetslösa och undersysselsatta kompletteras med särskilda åtgärder i
syfte att underlätta övergången till annan sysselsättning, kommer det att
finnas personer som stannar kvar i renhyarna och vilkas försörjningsproblem blir mycket svårlösta. Tidvis torde tillfälliga arbeten inom rennäringen
kunna beredas dessa personer men speciella åtgärder, exempelvis i form av
beredskapsarbeten, måste även i fortsättningen vidtas för att temporärt bereda dessa sysselsättning och inkomst. Vederbörande lantbrnksnänmder och
länsarbetsnämnder bör i samråd med berörda kommuner verkställa inventeringar av tillgången på härför lämpliga sysselsättningsobjekt. Vid sidan
av anläggningsarbeten inom rennäringen synes de kompletterande sysselsättningar, som här kan komma i fråga, i första hand utgöras av s_ameslöjd,
naturvårdsarbeten, jakt- och fiskevårdsåtgärder, arbete inom turistnäringen
samt skogs- och vägarbeten. Planeringen bör dock inte inriktas så all arbetskraft med otillräckligt försörjningsunderlag inom rennäringen permanent
blir hänvisad till beredskapsarbete.
Med hänsyn till angelägenheten av att redan före en övergång till ändrade
driftsmetoder inom rennäringen kunna förbättra undersysselsatta renskötares inkomststandard, bör en inventering snarast ske av tillgången på sådana sysselsätlningsobj ekt inom renskötselområdet som kan vara lämpade
att komplettera arbetstillfällena för arbetskraft med säsongsysselsättning
inom rennäringen.
Det särskilda övergångsbidrag som enligt 1967 års jordbruksbeslut utgår
till vissa äldre småbrukare m. fl. bör enligt utredningen inte få någon motsvarighet inom rennäringen. En subventionering av renägare med små reninnehav skulle direkt motverka rationaliseringssträvandena och därigenom
skada de utvecklingsdugliga företagen.
För att stimulera utvecklingen i riktning mol färre men större och bärkraftigare rcnskötselföretag föreslår de sakkunniga att avgångsvederlag
skall kunna utgå till renägare med alltför litet reninnehav, vilka avvecklar
sin renskötsel på sådant sätt att strukturrationaliseringen i hans renby
främjas. Vederlaget bör delas upp i två former. Till alla som är berättigade till avgångsvederlag bör utgå ett grundbelopp, vars storlek fastställs med beaktande av att sökanden skall kunna stanna kvar i orten
och genom fortsatt medlemskap av renbyn kunna utnyttja de birättigheter
som åtföljer sådant medlemskap. De sakkunniga föreslår att grundbeloppet sätts till 6 000 kr. Till de vederlagsberättigade, som på grund av arbetsmarknadsorganens hänvisning till annan bostadsort lämnar renbyn, bör vidare kunna utgå ett tilläggsbelopp, utflyttningsbidrag. Detla föreslås utgå
med högst 15 000 kr.
Som allmänna förutsättningar för avgångsvederlag bör enligt de sakkunniga gälla, att renskötseln i den berörda renbyn är lämpligt organiserad eller
kan antas bli det om sökandens renskötsel avvecklas. Sökanden bör förbinda sig att avveckla sin renskötsel på det sätt som godtas av lantbruksnämn-
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den. Sökande bör vara skyldig att återbetala uppburet vederlagsbelopp, om
han inom viss tid återupptar sin renskötsel utan särskilt medgivande av lantbruksnämnden. Vidare bör gälla att vederlag normalt utgår endast till renägare med reninnehav mellan 50 och 300 renar i nettostocken. Om särskilda
skäl föreligger, bör avgångsvederlag dock kunna beviljas även till renägare
med färre än 50 eller fler än 300 renar.
För att få den nödvändiga storleksrationaliseringen att så långt möjligt
äga rum i anslutning till införandet av rennåringens föreslagna nya organisationsform, renbyarna, föreslås vederlaget bli störst de första åren och därefter successivt minska, förslagsvis med 20 % per år efter den första treårsperioden.
Den rådgivning som f. n. bedrivs av lantbruksstyrelsen och lappväsendet
bör enligt de sakkunniga fortsätta. Utan en effektiv rådgivnings- och informationsvcrksamhet är det omöjligt för rennäringsidkarna att utveckla sådan
självverksamhet, som bedöms vara nödvändig för att få till stånd en angelägen rationalisering av näringen. Informationsverksamhetcn kan därför betraktas som ett första led i rationaliseringsarbetet. De sakkunniga föreslår
vidare alt rådgivnings- och upplysningsverksamheten i rennäringsfrågor
sker genom statliga administrativa myndigheter och bör sålunda uppdras åt
lantbruksstyrelsen på det centrala planet och åt lantbruksnämnderna på det
regionala planet. Vad nu sagts hindrar givetvis inte att rådgivning också bedrivs genom samernas egna organisationer.
1967 års riksdag fattade beslut om att upprätta ett register över företagen inom jordbruket och skogsbruket för att underlätta arbetet med jordbrukets rationalisering och för att skapa förutsättningar att följa effekterna
av jordbrukspolitiken. Inom rennäringen saknas f. n. ett säkert statistiskt
underlag för att kunna bedöma förhållandena inom näringen och lämpliga
rationaliseringsåtgärder, m. m. De sakkunniga anser att den nuvarande faktainsamlingen bör byggas ut och förbättras och föreslår att det för rennä'"
ringen liksom för jordbruket upprättas ett företagsregister. I registret bör
för varje företagare fortlöpande registreras bl. a. renantal, tillgänglig arbetskraft och viktigare tekniska hjälpmedel. l\fod hänsyn till beskaffenheten av
de uppgifter som bör införas i rennäringsregistret är det inte lämpligt att
föra delta register gemensamt med jordbruks- och skogsbruksregistrct utan
del bör läggas upp och föras separat.
De sakkunniga går därefter över till frågan om katastrofskadeskydd för
rennäringen och påpekar att rennäringen i ännu högre grad än jordbruket
arbetar med stora riskmoment på produktionssidan. Behovet av ett skadeskydd är därför minst lika slort inom rennäringen som inom jordbruket
och detta behov bedöms inte heller för rennäringens del bli tillgodosett inom
överskådlig tid utan stöd från det allmännas sida. De sakkunniga föreslår
därför att staten skall lämna bidrag till ett på lämpligt sätt anordnat skadcskydd för rennäringen och medverka i administrationen därav.
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Vad gäller formen för skadeskyddet har de sakkunniga kommit till att
skadcskyddet inom rennäringen inte bör gälla de enskilda renägarnas förluster utan de skador som drabbat en vidare krets av näringsidkare. Renbyn anser de sakkunniga vara den naturliga skaderegleringsenheten. Skadeskyddssystemet bör inte bara lösa frågan om ersättning för inträffade skador, utan det bör även ta upp regler rörande åtgärder för att förebygga och
minska skadeverkningarna.
När det gäller finansieringen av kataslrofskadeskyddet bör enligt de sakkunniga denna ske på i princip samma sätt som i fråga om jordbrukets
skördeskadeskydd. Finansieringen bör ske via rennäringsfonden (nuvarande
lappfonden) genom ett årligt tillskott till denna på 400 000 kr. Staten bör
garantera att ersättningar och bidrag kan utgå intill ett belopp av två och en
halv gånger det årliga tillskottet. Av delta bör staten tillskjula hälften eller
200 000 kr. Återstående 200 000 kr. föreslås utgå ur rennäringsfonden. Till
fonden bör därvid årligen av statsmedel inbetalas 300 kr. för varje påträffad
rovdjursriven ren. Samtidigt bör den allmänna kompensation bl. a. för skador till följd av rovdjursförekomst som f. n. utgår till Iappbyarna ej längre
utbetalas.
Administrationen av skadeskyddel bör enligt de sakkunnigas mening ankomma på Iantbruksstyrelsen och Iantbruksnämnderna. Vad gäller grunderna för ersättningsberäkning anför de sakkunniga att en grundförutsättning
för alt ett skadeskydd för rennäringen skall kunna genomföras utan alltför
stora felkällor är att renräkningar kommer till stånd regelbundet och alt räkningarna görs så omsorgsfullt att tilltro kan sättas till dem vid skaderegleringen. De sakkunniga föreslår därför att årlig renräkning skall vara obligatorisk i varje renby. För att konstatera om ersättningsgill skada under ett
visst år uppkommit i en rcnby beräknas enligt vissa närmare angivna grunder det lågsta normala renantalet i byn. Detta antal minskas med en självrisk som de sakkunniga föreslår skall uppgå till 10 % för årskalvar och
3,33 % för äldre djur. Om värdet av renbeståndet enligt årets renräkning är
lägre än värdet av det med hänsyn till självrisken reducerade lägsta normala
renantalet föreligger en ersättningsgill skada.
Vid sidan om den generella ersättningen bör det liksom inom jordbrukets
skördeskadeskydd finnas en individuell behovsprövad ersältningsform. Högst
5 % av det sammanlagda årliga tillskoltet till skadeskyddet bör få användas
till dylika individuella ersättningar.
De sakkunniga understryker alt förslaget till skadcskydd bör ha sin tyngdpunkt på åtgärder i syfte att avvärja skada.
7.3 Remissyttrandena
Rennäringssakkunnigas förslag rörande de allmänna grunderna för rationaliseringsstöd tillstyrks eller lämnas utan erinran av remissinstanserna.
/{ammarkollegiet framhåller dock att den reella betydelsen av att de statliga
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insatserna för rationalisering inom jordbruket får sin motsvarighet på renskötselns område inte bör överdrivas. Hcdan nu utgår till rennäringen ett i
förhållande till dess totala omslutning betydande ekonomiskt stöd. Kollegiet framhåller vidare att det utmärkande för nuvarande investeringar i anläggningar av olika slag är att näringsidkarna själva endast undantags>is
haft några ullägg för investeringarna och att lappväsendct regelmässigt också svarar för underhållet av anläggningarna. Målsättningen bör vara att
renbyarna själva svarar för alt anläggningarna underhålls. Då investeringarna i fasta driftsanläggningar även i framtiden i betydande utsträckning kan beräknas komma att finansieras med regleringsavgiftsmedel och
A'.\IS-medcl, anser kollegiet det naturligt om renbyarna i försla hand kommer att försöka få anläggningarna bekostade med sådana medel.
Länsstyrelsen i Jämtlands län delar de sakkunnigas mening att det krävs
stora insatser av renägarna själva för att skapa så effektiva rcnskötselföretag som möjligt. Näringsidkarnas egen ralionaliseringsvcrksamhet måste
dock stödjas genom insals av ekonomiska och personella resurser på de områden där renägarnas egna möjligheter kan antas bli otillräckliga. Länsstyrelsen välkomnar förslaget att stödåtgärderna byggs upp på i princip samma
sätt som stödet åt jordbrukets rationalisering. Parallellen med jordbruksslödet ger klart belägg för att den rådgivande och stödjande verksamheten
är en angelägenhet, som bör skötas av statligt anställda tjänstemän. Inom
jordbruksstödct medför den s. k. särskilda rationaliseringsverksamhelen
(KH.-gårdarna) mycket stora krav från jordbrukarna på fortlöpande hjälp
och kontroll från lantbruksnämndens sida och detsamma kan med visshet
förutsättas bli fallet beträffande stödet åt rennäringen. Liknande synpunkter framförs av bl. a. länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län
samt av lantbruksstyrelsen och de berörda lantbrzzksnämnderna. RLF framhåller beträffande rådgivningen att det inom rennäringen i dag saknas försöksrcsullat prövade i praktisk skala, som visar hur ekonomisk renskötsel
häst skall bedrivas.
I fråga om de sakkunnigas uttalande, att den reella sysselsättningen för
renskötare tidvis är låg och alt det ökade arbetsbehovet delvis bör kunna
mötas genom en bättre organiserad arbetstid, anser SSR att utredningen förbisett, att renskötseln har en helt annan arbetsrytm än exempelvis industriarbetet. Vnder kalvmärkningspcrioden, slaktperiodcn och skiljningsperioden samt renflyttningarna utför renskötaren ett ytterst intensivt arbele med
en mycket specieJI dygnsrytm, kännetecknad av endast elt fåtal timmars
sömn per dygn. Detta kompenseras med mellanliggande viloperioder.
När det gäller rationaliseringsslödets utformning framhåller lantbruksstyrelsen betydelsen av att samlade upprustningsåtgärder kommer till utförande inom en driftsenhet. Liksom fallet är beträffande den särskilda
rationaliseringsvcrksamheten på jordbrukets område bör vid sådan samlad upprustning kunna fastställas en bidragsnivå för samtliga åtgärder. Ef-
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tersom bidragsnivån i normalfallet föreslagits vara 40 % anser styrelsen att
man vid en samlad upprustning bör överväga en bidragsnivå på 50 %. Rationaliseringsvcrksamheten bör enligt styrelsens mening i första hand ta sikte på
alt söka rusta upp och förbättra förhållandena inom de byar där såväl tekniska anläggningar som driftsförhållanden är mycket orationella. Styrelsen räknar med att för upprustningsåtgärder även skall tas i anspråk i vattcmnål beviljade särskilda villkorsmedel. Likaså bör meclel influtna jämlikt 4: 14 valtcnlagen i minst samma omfattning som hittills användas för här avsett
ändamål. Å andra sidan torde - under de första åren - medel inte finnas
tillgängliga i byarnas kassor i den omfattning att näringsutövarna nämnvärt
själva kan medverka lill rationaliseringsprojekts genomförande. Det kan
därför ifrågasättas om inte under de tre första åren när siirskilda skäl föreligger bidragsnivån skall kunna höjas med högst 25 procentenheter.
Länsstyrelsen i Norrbottens län erinrar om att lappbyarna hittills som regel haft förmånen att erhålla 100 % bidrag till anläggningar av olika slag
och att enskilda renskötare tilldelas reninköpslån, varvid i normala fall endast halva lånebeloppet behövt återbetalas. Med beaktande härav ifrågasätter länsstyrelsen om inte något högre andel av stödet än av utredningen föreslagna 40 % bör utgå i form av bidrag. Högre bidrag är självfallet mest
angeläget under en initialfas omspännande några år. I särskilda fall bör olika typer av anläggningar liksom tidigare uppföras utan koslnad för lappbyarna. Stängsel vid riksgräns, vägar, broar och färdleder, logibyggnader
och telefonledningar får anses vara anläggningar av sådan allmän karaktär,
alt renbyarna normalt ej bör belastas med några kostnader för dessa. Liknande synpunkter anförs av bl. a. lappviisendet i Västerbottens län. RLF
understryker betydelsen av att möjligheterna till stegvis uppbyggnad av företagen kan utnyttjas. Erfarenheten från jordbruket visar enligt förbundet
att det annars blir ett mycket begränsat antal näringsutövare som kan tillgodogöra sig detta stöd. Det får till följd en snabb avgång från näringen,
samtidigt som endast begränsade möjligheter till annan sysselsättning föreligger. För att rekommenderade rationaliseringsåtgärder skall komma till
stånd bör inledningsvis en högre bidragsprocent än 40 användas. Detta med
tanke på den brist på likvida medel som är typisk för näringen.
Statens råd för skogs- och jordbruks{ orslming påpekar alt till skillnad
mot förhållandena inom jordbruket rationaliseringsåtgärdcr inom renskötseln i betydande omfattning innebär investering i ett levande material, vars
värde snabbt kan förändras. Särskild vikt måste i detta avseende läggas vid
djurens allmänna hälsotillstånd. Starkt förlustbringande infektions- och parasitsjukdomar förekommer då och då inom den svenska renstammen. Ett
sammanförande av djiir med olika stark nedsmittning och motslåndskraft
kan därför medföra risk för ett uppblossande av sådana infektioner och
sjukdomar. Enligt rådet är det därför nödvändigt alt djurens hälsostatus
redovisas, innan statlig lånegaranti heviljas för s. k. rendriftslån. För att
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undvika bakslag är det vidare lämpligt, att lantbruksnämndcrna anmodas
att kontinuerligt anlita veterinärmedicinsk expertis, innan fråga om s. k.
rendrlftslån avgörs. Liknande synpunkter anförs av statens veterinärmedicinska anstalt.
I fråga om slaktfrågorna förordar veterinärstyrelsen åtgärder som främjar
ett större utnyttjande av ett färre antal anläggningar. Därigenom kan de anläggningar som utnyttjas bli bättre ekonomiskt bärkraftiga och därför förses med utrustning av högre standard och veterinärer och kunniga slaktlag
kan hinna med verksamheten utan avkall på arbetsinsatsernas kvalitet. Styrelsen förordar en utbyggnad av s. k. ambulerande slakterier (slaktbussar)
och lämpliga fasta slakterier. Många organisatoriska och administrativa
frågor rörande renslakten i stort bör handläggas av organ med verksamhetsområden som är större än de föreslagna renbyarnas.
Enligt Sveriges lantbruksförbzmds mening bör såväl planeringen av slakt
som saluförandet av produkterna helt ombesörjas av renbyarna. Förbundet
anser vidare att slakt-, förädlings- och marknadsfrågorna blivit alltför litet
sammankopplade med ralionaliseringsstödet.
I fråga om de sakkunnigas förslag rörande reklamkampanj för renkött
påpekar SSR att renköttet inte bör utsättas för en negativ särbehandling
vid jämförelse med nötkött och fläsk. F. n. sker dylik särbehandling i fråga
om gränsskyddet. En nordisk renköttpool är en ide, som väckts av riksförbundet. Det är av synnerlig betydelse, att staten positivt stödjer dessa strävanden; Mot bakgrunden av samernas eftersatta läge är det rimligt, att en
reklamkampanj för renkött till helt övervägande del kan bekostas med medel
ur lappfonden. Riksrevisionsverket framhåller att kostnaderna för en kampanj till avsevärd del bör bestridas av resp. branschorganisationer och till
återstående del med medel ur lappfonden. Statens jordbruksnämnd anser
att lämpliga åtgärder i fråga om slakt, distribution, förädling och marknadsföring av renkött bör kunna verksamt bidra till en förbättring av rennäringens ekonomi. Det föreslagna beloppet för en reklamkampanj, 500 000 kr.,
anser nämnden vara väl anpassat för ändamålet. Liknande synpunkter för~
fram av veterinärstyrelsen.
Beträffande de sakkunnigas uttalande att något gränsskydd för renkött
nu inte bör övervägas framhåller statens jordbruksnämnd att något klart
samband mellan importutvecklingen och de inhemska priserna för renkött
inte förelegat. Priset på renkött har i stället i stor utsträckning bestämts
av andra avgiftsbelagda köttyper. Nämnden instämmer i de sakkunnigas
uttalande. Kommerskollegium delar också de sakkunnigas uppfattning särskilt som det här är fråga om en internordisk angelägenhet som i första hand
synes böra lösas inom ramen för det nordiska samarbetet.
Förslaget rörande omställningsstöd tillstyrks eller lämnas utan erinran
av så gott som samtliga remissinstanser. De flesta erinringarna avser stödets
storlek och nedtrappningen av beloppen. Länsstyrelsen i Norrbottens län
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anser liksom SSR att så länge uppenbara försörjningssvårigheter råder bland
de renskötande samerna borde stödformerna, avgångsvederlag och utflyltningsbidrag, kunna utnyttjas. Dessa bör därför inte avvecklas så snabbt
som utredningen föreslagit utan bör gälla tills vidare så länge behov av stöd
föreligger. Länsstyrelsen uppskattar den tid under vilken stödformen kan
behövas till minst 15 år. Viss höjning av de föreslagna bidragsbeloppen anser länsstyrelsen också vara motiverad, förslagsvis till 10 000 kr. resp.
20 000 kr. Möjlighet bör också finnas att fördela utbetalningen av stödet
över en period av tre eller fyra år, när skäl därtill föreligger. Vidare bör
undersökas om inte stödet kan ullämnas skattefritt. Sveriges lantbruks{ örbund anser alt storleken av omställningsslödet bör diskuteras mot bakgrunden av möjligheterna att åstadkomma allernativ sysselsättning.
De synpunkter som i övrigt förts fram rörande omställningsstödet avser
betydelsen av att komplettera detta med sysselsättningsskapande åtgärder.
Lappväsendet i Norrbottens län understryker att den avgående arbetskraften
måste få möjlighet till alternaliv försörjning för att det skall vara någon mening med avgången. För de sakkunniga borde det enligt lappväsendets mening ha legat nära till hands att överväga någon form av förtidspensionering för äldre renskötare, som definitivt måste lämna sin hävdvunna näring. Arbetsmarknadsstyrelsen räknar med att behovet av sysselsättningsfrämjande åtgärder, bl. a. i form av beredskapsarbeten, kommer att föreligga även framdeles.
SSR menar alt kontakterna mellan samerna, som utgör en förutsättning
för en stark samekultur, inte kan upprätthållas, om den renskötande befolkningens antal går ned alltför starkt. En särskild undersökning av same·
kulturen och de för dess stärkande erforderliga åtgärderna bör genomföras.
Beträffande förslaget om att inlösa egnahem även bör omfatta renskötarhostäder på ofri grund, m. m. framhåller bostadsstyrelsen alt verksamheten
med inlösen av bostadsfastighet bör bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med de grunder som gäller för inlösen av egnahem i allmänhet.
I fråga om förslaget att inrätta elt företagsregister för rennäringen delar
statistiska centralbyrån de sakkunnigas uppfattning alt den nuvarande statistiken på rennäringens område är otillräcklig och tillstyrker därför i princip förslaget. Centralbyrån anser emellertid att det är rationellt och lämpligt
om registreringen av rennäringsföretagen samordnas med registreringen av
lantbruksföretagen, dvs. att centralbyrån åläggs att svara för uppgiftsinsamling och registerföring. En sådan organisation anses också ligga i linje
med statsmakternas principbeslut att den offentliga statistikproduktionen
i möjligaste mån bör koncentreras till centralbyrån.
Förslaget alt inrätta ett kalastrofskadeskydd för rennäringen möts i allmänhet positivt av remissinstanserna. Länsstyrelsen i Norrbottens län anser
dock, med hänvisning till renantalets variationer, att kataslrofskadeersällning endast i sällsynta fall kommer att utfalla. Det är vidare tveksamt om
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kostnaderna för skyddet står i rimligt förhållande till nyttan av detta, om
årlig obligatorisk renräkning måste genomföras. Skadeinventeringen bör
kunna förenklas väsentligt. J{ammarlwllegiet anser att den föreslagna självrisken är för liten i betraktande av den ofullständiga kunskapen om den
naturliga avgångens storlek, renräkningarnas bristande tillförlitlighet, etc.
Kollegiet ifrågasätter om skyddet inte bör utformas som ett skydd mot förluster av mera allvarlig art, dvs. att självrisken bör sältas avsevärt högre.
Statistiska centralbyrån har inget alt erinra mot att skadeskyddet inom rennäringen ges den principiella utformning som föreslås i betänkandet, men
har vissa synpunkter när det gäller detaljuppläggningen.
Länsstyrelserna i Jämtlands och Norrbottens län samt statens naturvårdsverk m. f l. anser alt en förstärkning av rennäringsfonden inte bör ske genom
att till fonden föra över den ersättning på 300 kr. för varje rovdjursdödad
ren som nu utgår till lappbyarna. Statens naturvårdsverk framhåller alt
förslaget om katastrofskadeskydd - under förutsättning att en tillförlitlig
ordning för återkommande renräkningar kan genomföras - synes vara
lämpligt ur många synpunkter. SSR anser att formerna för samernas medverkan i finansieringen av katastrofskadeskyddet bör övervägas ytterligare.

8. Rennäringens regionala och centrala administration
8.1 Nuvarande förhållanden
Sedan slutet av 1800-talet finns en särskild slatlig organisation, lappväscndet, som har hand om administrativa göromål i samband med rennäringen. Lappviisendcts tillkomst är att söka bl. a. i behovet att reglera förhållandena mellan nomader och bofasta samt att ordna renskötselns inre
angelägenheter. 1962 års riksdag (prop. 68, .ToU 13, rskr 238) beslutade att
lappväsendet skall sortera under lantbruksstyrelsen när det gäller handhavandet av rennäringsfrågor. I övrigt är Iappväsendet inordnat i länsorganisalionen.
Lappväsendets personal har utökats i olika omgångar. Den nuvarande
personalorganisationen framgår av följ ande sammanställning.
Tjänst

Förste konsulent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Instruktör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f{ansliskrivarc ..................................... .
Kontorist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jämtlands
län
1
1
3
1

Västerbottens
län
1
1
3
1

Norrbottens
län
3
1
7
1
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Härutöver förfogar länsstyrelserna över vissa medel för tillfällig personal.
Förste konsulenterna och assistenterna är stationerade i residensstäderna med kontor i anslutning till länsstyrelsernas ämbetslokaler. Instruktörerna är till huvudsaklig del fältarbetande och stationerade på olika platser
inom renskötselområdet. Huvuddelen av de nämnda tjänstemännens arbetstid ägnas åt administrativa frågor. Rådgivningsverksamhet bedrivs i
endast obetydlig omfattning.
Den centrala handläggningen av frågor som rör rennäringen ankommer
på lanthruksstyrelscn. Vid handläggningen skall styrelsen i erforderlig utsträckning samråda med vederbörande länsstyrelse. Det åligger lantbruksstyrelsen bl. a. att i samråd med andra myndigheter planlägga rådgivningen
i frågor som rör näringens ekonomi, driftsformer och organisationsutveckling. Styrelsen skall centralt leda denna rådgivning, svara för samordningen inom renforskningen och i lämplig form låta sammansli:illa redogörelser
för framkomna rön samt förmedla dessa till de anställda inom lappviisendet, till sameorganisationerna och berörda enskilda. Sedan den 1 juli 1963
står renforskningsslationen Kuolpavarc under styrelsens ledning.
Vid lantbruksstyrclsens husdjursbyrå finns inrättad en rennäringssektion, vars personal består av sex personer, varav en överinspektör, en byrådirektör, en förste byråinspektör, en assistent, en kansliskrivare och ytterligare en tjänsteman.
Som rådgivande organ till lantbruksslyrelsen i rennäringsfrågor av principiell natur eller eljest av större vikt finns en särskild nämnd, rennäringsnämnden. Denna består av företrädare för samerna. Nämnden skall till styrelsen, andra myndigheter och enskilda avge yttranden i rennäringsfrågor.
Nämnden får också hos styrelsen väcka förslag i dessa frågor.
För att biträda lantbruksstyrelsen i dess befattning med renforskning
finns en särskild vetenskaplig expertgrupp, rcnforskningsnämnden. Nämnden har till uppgift att efler samråd med rennäringsnämnden verka för ändamålsenlig uppläggning av renforskningens organisation samt dra upp allmänna riktlinjer för forskningen och kontinuerligt följa dess utveckling.
Detta sker bl. a. genom prövning av årliga arbetsplaner.
8.2 De sakkunniga

De sakkunniga framhåller att renbyarna - om de sakkunnigas förslag rörande rennäringens lokala organisation genomförs - kommer att få till uppgift ntt själva besluta i åtskilliga frågor, där avgörandet f. n. ankommer på
lappväsendet eller på länsstyrelsen. I gengäld tillkommer på länsplanet vissa nya typer av ärenden. De arbetsuppgifter med anknytning till rennäringen som i framtiden kommer att vila på den statliga regionala administrationen indelas i tre huvudgrupper, nämligen
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1) iirenden rörande besvär över beslut av renbys stämma eller av styrelse
eller av syssloman (besvärsärenden),
2) ärenden rörande rennäringens främjande, såsom angående rationalisering, stöd och rådgivning (näringsärenden) samt
3) ärenden rörande förvaltningen av kronans till renskötsel anvisade
fastigheter och om upplåtelse av särskilda rättigheter inom renskötselom·
rådet m. m. (fjällförvaltningsärenden).
I fråga om besvärsärendena föreslår de sakkunniga att Hinsstyrelsen
skall utgöra första besvärsinstans. l\Ied hänsyn till den föreslagna utformningen av det samhälleliga stödet till rennäringen förordar de sakkunniga
att alla i gruppen näringsärenden ingående administrativa uppgifter på
länsplanet flyltas från lappväsendet till lantbruksnämnderna. Härigenom
blir det möjligt att för rennäringens del dra nytta av de erfarenheter lanthruksnämnderna förvärvat beträffande jordbrukets rationalisering. Vidare
ankaffas den särställning som rennäringen f. n. intar genom att den gjorts
lill föremål för en speciell statlig administration .
. Vad angår fjällförvaltningsärendena påpekar de sakkunniga att valet av
beslulsmyndighet är väsentligt mer komplicerat än beträffande besvärsärenden och näringsärenden. Detta beror främst på alt fjällförvaltningsiircndena har betydelse inte bara för rennäringen utan också för andra intressen med anknytning till de vidsträckta områden där renskötsel bedrivs.
Sålunda påverkas övriga näringar inom renskötselområdet, exempelvis
skogsskötsel, gruvdrift och turism direkt av besluten i fjällförvaltningsärendena. Dessa beslut utgör nämligen i många fall en förutsättning för
att "de till lapparnas uteslutande begagnande" anvisade markerna skall få
ekonomiskt utnyttjas av andra än de renskötande samerna. Vidare är turismen och friluftslivet i dessa trakter starkt beroende av de jakt- och fiskeupplåtelser som utgör huvudparten av fjällförvaltningsärenclena. Allmänt
sett kan - framhåller de sakkunniga - utan överdrift sägas att dessa
iircnclen för de tre nordligaste länen har så stor betydelse för länens näringsliv och utvecklingen därav att ärendena måste ägnas stor uppmärksamhet vid elen länsplanering som pågår och som kan antas komma alt få
ökad omfattning i framtiden.
De sakkunniga nämner tre myndigheter, som kan komma i fråga som beslutande i fjällförvaltningsärendena, nämligen domänverket, länsstyrelsen
och lantbruksnämnden. Efter ingående överväganden föreslår de sakkunniga att lantbruksnämnden bör överta handläggningen av ärendena. Som
skäl härför åberopas att dessa i första hand bör bedömas från synpunkten
av deras inverkan på rennäringen. Detta förutsätter bl. a. alt beslutsmyn·
digheten äger god insikt i renskötselns problem. Ett annat skäl är att det
därvid blir möjligt att låta de renskötande samerna medverka på beslutsstadiet. Även om fjällförvaltningsärendena anhängiggörs i lantbruksniimnden, kan behandlingen av dem ske på sådant sätt att det slutliga avgörandet
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av alla fjällförvaltningsfrågor som är av större betydelse från planeringssynpunkt förbehålls länsstyrelsen. Sålunda föreslår de sakkunniga alt fjällförvaltningsfråga bör hänskjutas till länsstyrelsen för avgörande, om antingen länsstyrelsen särskilt förbehållit sig avgörandet eller flertalet av rennäringsdelegationens ledamöter beslutar om ärendets överflyttning eller
länsstyrelsens representant i delegationen påyrkar överflyttning.
En följd av de sakkunnigas förslag är att det nuvarande lappväsendet
kan upplösas.
De lantbruksnänmder som berörs av förslaget är nämnderna i Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län. Frågor som angår rennäringen inom
Idre lappby i Kopparbergs län bör liksom nu är fallet vila på rennäringsmyndigheten i Jämtlands län.
De sakkunniga finner att vid behandling i lantbruksnänmd av rennäringsfrågor bör de vanliga arbetsformerna tillämpas. Nämnden i plenum
skall i huvudsak dra upp riktlinjerna för verksamheten samt besluta i frågor som är av principiell natur eller eljest bedöms vara av särskild vikt.
Beslut i övriga ärenden bör fattas av en särskild delegation, kallad rennäringsdclcgalioncn. En sådan delegation bör finnas vid var och en av lantbruksnämnderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens Hin. I delegationen föreslås ingå två av Hinets rennäringsutövare. Vidare bör ingå två
ledamöter av lantbruksnämnden samt lantbruksdirektören. För att tillgodose behovet av samordning mellan rennäringsärendena, särskilt fj ällförvallningsärenclena, och den översiktliga planeringen av markanvändningen
inom länet bör i rennäringsdelegationen även ingå en representant för länsstyrelsen. Därjämte bör med hänsyn till omfattningen av de arbeten som
genom arbetsmarknadsorganen utförs för renskötselns främjande ingå en
företrädare för länsarbetsnämnden. För att trygga samordningen med andra myndigheter bör representanter för domänverket, länsbostadsnämnden
och skogsvårdsstyrelsen kallas till delegationens sammanträden då det förekommer fråga som rör resp. myndighet. De bör inte delta i besluten men
ha rätt att till protokollet anteckna sin mening.
För alt delegationen skall vara beslutför bör enligt de sakkunniga bl. a.
krävas att minst en rennäringsutövare är närvarande. Vid behandling av
rennäringsfrågor i lantbruksnämndens plenum föreslås rennäringens båda
representanter i delegationen ingå som ledamöter av nämnden.
Beträffande rådgivningsverksamheten erinrar de sakkunniga först om
att det till varje lantbruksnämnd är knutna en programnämnd med särskild uppgift att utarbeta länsprogram för rådgivningen och en fiskerinämnd, vars uppgift är att bl. a. vara rådgivande organ till lantbruksnämnden i frågor rörande fisket. I programnämnden ingår representanter för
bl. a. lanlbruksnämnden, skogsvårdsslyrelsen, länsarbetsnämnden, lantmäteriet, jordbrukets ekonomiska förcningsrörelse och lantarbetarorganisationen. J.fiskerinämnden ingår representanter för yrkesfiskeorganisation, fritids-
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fiskeorganisation och hushållningssällskap samt i de tre nordligaste länen
även för domänverket och lappväsendet.
De sakkunniga påpekar att vissa skäl talar för alt rennäringen bör vara
representerad i länsprogramnämnden. Eflersom denna nämnd redan är
mycket stor finns det risk för att rennäringsfrågorna kommer i bakgrunden. De sakkunniga föreslår därför att rennäringsdelegationen även skall
handlägga frågor om länsprogram för rådgivningsverksamhelen.
Fiskerinämnden har en sammansättning som möjliggör för de olika berörda intressenas företrädare - bortsett från renägarna - att medverka
vid en samlad bedömning av länets fiskeresurser. Då det är angeläget att
även rennäringsutövarna får delta i och påverka planeringen av länets
fiskeresurser föreslår de sakkunniga att i fiskerinämnderna i berörda tre
län skall ingå en av länels aktiva rennäringsulövare.
De sakkunniga föreslår att de ärenden som förs över till lantbruksnämnderna handläggs vid en särskild avdelning för rennäringsärenden. En sådan
avdelning bör alltså inrättas i lanlbruksnämnderna i de tre nordligaste länen. Rennäringsavdelningen bör lyda direkt under Iantbruksdirektören. De
sakkunnigas förslag i fråga om tjänsterna på rennäringsavdelningarna
framgår av följande tabell.
Tjänst

A vdclningens chef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Förste konsulent .................•..................
Assistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kansliskrivare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Övriga biträden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jämtlands
län
1

Västrrboltcns
län
1

Norrbottens
län
1
2

4
1
1

4
1
1

11
1

2

De sakkunniga anser det uppenbart att lantbruksstyrelsen får hand om
den centrala administrationen av de rennäringsärenden som lantllruksnämnderna handlägger på det regionala planet. På styrelsen bör det således
ankomma att handlägga samtliga näringsärenden och de förvaltningsärenden, som inte på grund av sitt samband med den översiktliga planeringen
inom länet hänskjutits till vederbörande länsstyrelse för avgörande.
De sakkunniga erinrar om att lantbruksnämndernas blivande verksamhet på rennäringens område i huvudsak kommer att avse rationaliserings-,
rådgivnings- och förvaltningsfrågor. Befattningen med dessa frågor bör
därför bilda utgångspunkt även för övervägandena om den centrala administrationen. Lantbruksstyrelsen får som en huvuduppgift att ge nämnder·
na ledning och hjälp i deras verksamhet. Vidare krävs en planerings- och
initiativverksamhet i syfte att effektivisera rennäringen samt arbetet i renbyarna och den regionala administrationen.
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l\Iöjligheterna för lantbruksstyrelsens båda rådgivande organ, rennäringsnämnden och renforskningsnämnden, att bidra till rennäringens utveckling har enligt de sakkunnigas uppfattning blivit mindre än som torde
ha avsetts när de inrättades. Orsaken härtill år framför allt nåmndernas
alltför ensidiga sammansättning, som försvårat uppkomsten av sådana
fruktbärande meningsutbyten som det bör vara en rådgivande nämnds huvuduppgift att få till stånd. För att rennäringsfrågorna skall bli belysta
från olika utgångspunkter bör enligt de sakkunnigas mening det rådgivande organet inrymma företrädare för såväl näringen själv som andra berörda intressen. Ett sådant organs verksamhetsområde bör täcka alla rennäringsfrågor som lantbruksstyrelsen har att behandla. Mot bakgrund härav
föreslår de sakkunniga att rennäringsnämnden och renforskningsnämnden
ersätts med en ny nämnd, kallad rennämnden. Denna bör få till uppgift
alt som rådgivande organ åt lantbruksstyrelsen yttra sig i alla sådana rennäringsfrågor som är av principiell natur eller eljest av större vikt. Son1
exempel på sådana frågor nämner de sakkunniga anslags- och medelsfördelningsärenden, rationaliserings- och rådgivningsfrågor, renforskningens
försöksprogram, fjällplaneringsfrågor samt frågor om yrkesutbildning
m. m. I rennämnden bör ingå bl. a. tre representanter för de aktiva rennäringsutövarna. Vid behandlingen i lantbruksstyrelsens plenum av rennäringsärende föreslås att en av näringsutövarnas representanter i rennämnden ingår som ledamot av styrelsen.
De sakkunniga anser alt rennäringsfrågorna bör även i fortsättningen inom lantbruksstyrelsen handläggas vid en särskild enhet. Med hänsyn till de
utvidgade arbetsuppgifterna bör rennäringssektionen bli en självständig
avdelning direkt underställd verkslcdningen.
De sakkunniga påpekar alt det är av stor vikt att lantbruksstyrelsen
har goda och effektiva samarbetsformer med olika myndigheter och institutioner. Framför allt är det dock angeläget att ett utvidgat och förtroendefullt samarbete kommer till stånd med samernas egna organisationer· så
att dessa får motsvarande möjlighet att ta initiativ och föra fram åsiktsyttringar som de f. n. har genom rennäringsnämnden.
I fråga om förslaget att lantbruksnämnderna skall överta handläggningen
av fjällförvaltningsärendena har landshövding Lassinantti anfört reservation. Lassinantti framhåller bl. a. att länsstyrelsens uppgifter som ledande
statlig förvaltningsmyndighet inom länet innebär att länsstyrelsen har att ta
befattning med all sådan administrativ verksamhet och planering som har
avgörande betydelse för länets utveckling. Länsstyrelsens planeringsverksamhet omfattar även fjällregionen och länsstyrelsen är regional myndighet
för frågor angående naturvård och jakt. Lassinantti påpekar vidare att fjällområdena upptar stora arealer och att de har väsentlig betydelse i länssammanhang, vilket kommer att öka i takt med turismens väntade intensific-
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ring. Han finner det därför naturligt att länsstyrelserna liksom f. IL bör anförtros förvaltningen av kronomarkerna ovan ocllingsgränsen och på renbetesfjällen. Handläggningen av andra frågor, som avser samernas rättigheter
enligt renbeteslagen, t. ex. deras rätt att enligt gammal sedvana utnyttja
renbetesmarker nedanför odlingsgränsen i Lappland samt nedanför lapp~
marksgränsen och utanför renbetesfjällen, bör även framdeles tillkomma
länsstyrelserna. Såväl länsstyrelsens ställning och erfarenheter som dess
resurser i fråga om juridisk sakkunskap medför att det iir lämpligt alt länsstyrelsen handhar dessa frågor.
Om de sakkunnigas förslag angående den lokala organisationens rättigheter och skyldigheter genomförs, kommer en del av de tillsynsuppgifler
över rennäringen som ankommer på olika befattningshavare inom den nuvarande lappadministralionen att bortfalla. Om lappväsendet avvecklas i
sin nuvarande form, uppkommer enligt Lassinantti frågan hur de statliga
uppgifter skall fullgöras, som hör samman med de i renbetesavlal med
Finland och Norge föreskrivna tillsyns- och verkställighctsuppgif'terna. Lassinanlti anser det självklart att länsstyrelsen inte kan avhända sig ansvaret för dessa frågor som avser förhållandet till friimmande stater. För
handhavandet av bl. a. dessa frågor behöver länsstyrelsen i lämplig omfattning förstärkas med särskild personal.

8.3 Remissyttrandena
De sakkunnigas förslag rörande handläggningen av besvär över renbys
beslut tillstyrks eller lämnas utan erinran av samtliga remissinstanser. I
stort gäller detsamma beträffande förslaget att lantbruksnämnderna skall
handlägga näringsärendena. Frågan om vilken myndighet som skall handlägga fjällförvaltningsärendena har varit föremål för remissinstansernas
uppmärksamhet. Kammarkollegiet framhåller att frågan om överflyttning
av dessa ärenden till lanlbruksnämnderna i första hand bör bedömas från
praktisk administrativ synpunkt. Att ha fjällförvaltningsärcndena och rennäringsärendena skilda åt på olika myndigheter förutsätter i viss nul.n dubbelorganisation och bör därför undvikas. Kollegiet har därför i huvudsak
inte något att erinra mot de sakkunnigas förslag. På sätt de sakkunniga
närmare föreslagit anser kollegiet det dock vara lämpligt att fjällförvallningsärende, när länsstyrelsen påyrkar det, skall kunna flyttas över till
länsstyrelsen för avgörande. Vidare understryker kollegiet vikten av att
lantbruksnämnderna, särskilt med hänsyn till fjällförvaltningsärendena, ges
en organisationsform som ger nämnden möjlighet att snabbt fatta beslut.
Lantbruksstyrelsen ansluter sig i huvudsak till cle sakkunnigas förslag.
Fastän vissa fördelar kan vinnas genom att rationaliseringsorganct ej skall
handha uppgifter av fiskal nalur, anser styrelsen det mest ändamålsenligt
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att fjällförvaltningsärendena handläggs ·av lantbruksnämnderna. Härigenom kan erhållas en önskvärd överblick och samordning av alla frågor
som har samband. med rennäringen. Dessutom kan en viss samordning ske
mellan fjällförvallningsärendena och lanlbruksnämnclernas förvaltning av
de s. k. fjällägenheterna. Styrelsen erinrar också om alt lantbruksnämnderna redan nu på jordbrukets och skogsbrukets områden handlägger ärenden
av fiskal natur, t. ex. tillämpningen av jordförvärvs- och uppsiktslagstiftningen. Styrelsen kan därför inte biträda de sakkunnigas förslag att vissa
fjällförvaltningsärenden skall hänskjutas till länsstyrelsen för avgörande.
Ett sådant förfarande leder nämligen till oklara förhållanden i fråga om besluts- och besvärsinstanser. Däremot kan det i ärenden, som är av betydelse
för elen översiktliga planeringen inom länen, vara påkallat att yttranden inhämtas från länsstyrelsen före avgörandet. Det kan enligt lantbruksstyrelsens uppfattning förväntas alt lantbruksnämnderna vicl sina ställningsta- .
ganden kommer att beakta de p laneringssynpunkter som· därvid kommer
fram. Liknande synpunkter förs fram av bl. a. lantbruksnämndern<i i Jämtlands och Västerbottens län.
Länsstyrelsen i Jämtlands län framhåller att det råder ett mycket nära
samband mellan näringsärendena och fjällförvaltningsärendena. Xrendena
griper in i varandra och åtgärder inom den ena sektorn har återverkningar
inom den andra. Upplåtelser av jakt och fiske eller grustäkt, vidtagande
av anordningar för turism och friluftsliv förutsätter kännedom om renskötselns förhållanden. Rådgivningen beträffande planeringen av ·renskötseln och olika anordningar för driften· inom byarna måste ske i anslutning
till förfogandena beträffande mark.förvaltningen och man får inte glömmR
bort att det primära syftet med renbctesfjällcn är att tFina renskötseln.
Länsstyrelsen har sålunda den principiella uppfattningen att samtliga frågor rörande renskötsel och förvaltningen av de till d.enna upplåtna renbetesfjiillen bör sammanföras och handhiggas av en enda myndighet. Om de
sakkunnigas förslag rörande stödåtgärder genomförs kommer näringsfrågornas volym och betydelse att öka viisentligt och anknyta till elen genom
lantbruksnämnden bedrivna stödverksamheten för jordbruket. Renskötseln
är också en form av djurhållning med åtskilliga kontakter med jordbruket.
Inom lantbruksorganisationens ram blir det även möjligt att i enlighet med
majoritetsförslaget anordna lämpliga former för rcnskötselutövarnas medinflytande vid handläggningen av renskötselns ärenden. Länsstyrelsen ansluter sig sålunda till förslaget att lantbruksnämnden blir det organ som
skall handlägga såväl närings- som fjällförvaltningsärendena. Länsstyrelsens tillstyrkande sker under två bestämda förutsättningar. Det ena är att
alla förvaltningsärenclen av större betydelse för planeringen förbehålls länsstyrelsen. Den andra förutsättningen är att ärendena inom lantbruksnämnclen handläggs inom en självständig sektion eller avdelning direkt underställd lantbruksdirektören.
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Ett flertal remissinstanser delar reservantens uppfattning att fjällförvallningsärendena även i fortsättningen bör handläggas av länsstyrelsen.
l' eterinärstyrelsen ifrågasätter lämpligheten av den föreslagna överflyttningen från länsstyrelsen till lantbruksnämnden med hänsyn till att de problem som enligt styrelsen har väsentlig betydelse i detta sammanhang ligger inom livsmedelshygienens område, för vilket länsstyrelsen är högsta
regionala myndighet. Länsstyrelsen i Västerbottens län framhåller att det
givetvis är till fördel att samtliga statliga uppgifter på rennäringens område samlas hos en myndighet. Olägenheterna med den i direktiven förutsatta
och av reservanten föreslagna uppdelningen måsle dock bedömas som tämligen ringa. Som reservanlen även framhållit kan det i vissa hänseenden
dessutom vara till fördel att åtskilja handhavandet av frågor rörande rådgivning och statligt stöd samt rena förvaltningsuppgifter. Länsstyrelsen i
Norrboltens län anför liknande synpunkter och ifrågasätter om en överföring av administration och fjällförvaltning till lantbruksnämnden är förenlig med statsmakternas beslut rörande planeringsråd i länen. Länsstyrelsen
i Västernorrlands län framhåller att de områden samerna tidigare kunnat
utnyttja praktiskt taget ostörda blir mer och mer tillgängliga för medborgarna i gemen. Det krävs då en vidgad planering för att samordna samernas
intressen med .de krav som ställs främst från turismen och naturvårdens
sida. Denna planering utgör otvivelaktigt en integrerande del av länsstyrelsens allmänna planeringsuppgift och torde vara mer främmande för lantbruksnämndens specialinriktade verksamhet. Statens naturvårdsverk finner
att övervägande skäl talar för att den länsvisa administrationen av rennäringen bör ,;1a på resp. länsstyrelse. Garantier måste därvid skapas för att
länsstyrelsernas naturvårdssektioner får ett medinflytande på upplåtelsefrågor rörande byggnader, jakt och fiske m. m. Hovrätten för övre Norrland
framhåller att det är omöjligt att på förhand dra en gräns mellan sådana
fjällförvaltningsärenden som är aVbeskaffenhet att böra hänskjutas till länsstyrelsen samt övriga ärenden inom denna grupp. Det anförda och de av reservanten anförda skälen talar enligt hovrättens mening för att länsstyrelsen bör bibehållas som beslutsmyndighet i fj ällförvaltningsärendena.
Domänverket framhåller att endast elt av de skäl de sakkunniga anfört
för att lantbruksnämnderna skall handha de s. k. fjiillförvaltningsii.rendena, nämligen att samla de flesta ärenden som har samband med rennäringen under en myndighet, kan tillmätas någon betydelse. Häremot uppställer
verket dock önskemålet om ett samlat och konsekvent handhavande av
markförvaltningen och upplåtelsefrågorna nedom och ovan odlingsgriinsen.
Några direkta olägenheter med en näringsmyndighet och en förvaltande
myndighet torde inte ha påvisats. Den bästa samordningen av markförvaltningsfrågorna kan enligt domänverket uppnås om verket, som nu handhar
samtliga hithörande ärenden nedanför odlingsgränsen, även får hand om
motsvarande iircnden ovanför denna gräns. Härigenom torde bl. a. antalet
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intressekonflikter kunria minskas. Domänverket påpekar också att verket
är den enda myndighet som har en utbyggd lokal förvaltning inom berörda
trakter. Därest domänverket anförtros att ha hand om nyttjanderätlsupplätelserna ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällcn bör särskild ersättning utgå till verket för dessa åtaganden.
SSR hävdar att de sakkunnigas uttalanden i fråga om fjällförvaltningsärendcna vilar pä en missuppfattning av de grundläggande juridiska förhållandena. Renbetcsrälten, jakträtlen, fiskcrällen och övriga samiska rättigheter tillkommer samebyarna. Upplåtelsefrågor bör i konsekvens härmed
handläggas av byarna med central service av dessas riksorganisation.
Lantbruksstyrelsen biträder förslaget om att inrätta en särskild rennäringsdelegalion vid envar av lantbruksnämnderna i Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län. Delegationen bör ha samma befogenheter på sitt område som struktur- och produklionsdelegationen har. Förslaget biträds
också av bl. a. länsstyrelserna i Jämtlands och Norrbottens län. Sällskapet
Same-.4 tnam föreslår att delegationen i Norrbottens län får tre representanter för rennäringsutövarna varav en skall vara skogssame. Departemenlsutredningen föreslår alt lantbruksstyrelsen efter förslag av vederbörande sameorganisation får ulse de båda samerepresentanlerna i delegationen.
När det gäller förslaget alt inrätta särskild rennäringsavdelning vid de tre
lantbruksnämnderna framhåller lantbruksstyrelsen att rennäringsärendena
bör handläggas i nära samarbete med den expertis på olika områden som
redan finns på nämnderna. I fråga om Norrbotlens län har dock rennäringsfrågorna så stor omfattning alt en särskild rennäringsavdelning är motiverad. Inom lantbruksnämnderna i Västerbottens och Jämtlands län blir
däremot en rennäringsavdelning en mycket liten enhet och blir starkt
beroende av medverkan från lantbruksnämndernas övriga personal och i
första hand av produktionsavdelningarnas sakkunskap på husdjursskötselns
område. Det bör därför övervägas att i dessa län föra rennäringsärendena
och personalen härför till lantbruksnämndernas produktionsavdelningar.
Lanlbruksniimnderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län tillstyrker eller lämnar de sakkunnigas förslag utan erinran. Statskontoret
ifrågasätter om den nuvarande länsbundcnheten är nödvändig även framdeles för de egentliga rennäringsfrågorna. Det bör övervägas om inte den regionala organisationen kan koncentreras.
Vad gäller den regionala personalorganisationen ifrågasätter lantbruksnämnden i Västerbottens län om de sakkunniga inte underskattat behovet
av såväl fäll- och biträclespersonal. En del arbetsuppgifter synes enligt
nämnden ha utförts av länsstyrelsen utanför lappväsendet. Vidare anser
nämnden att den översiktliga planeringen och rådgivningen på grund av
personalbrist hittills inte kunnat ske i den omfattning som varit önskvärd.
Liknande synpunkter anförs av lantbrul.:snämnden i Jämtlands län. SSR
anser att de föreslagna instruktörstjänsterna helt kan utgå ur organisatio-
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nen. Anslag bör i stället ges till samebyns ordförande och bevakare samt
arbetsförman. SSR gör gällande att borttagandet av instruktörstjänsterna är
elt gammalt och angeläget önskemål bland samerna.
Förslaget om att ersätta rennäringsnämnden och renforslmingsnämnden
med en enda nämnd, rennämnden, får ett positivt mottagande. De anförda
erinringarna gäl1er framför allt rennämndens sammansättning. Hovrätten
för övre Norrland ifrågasätter dock om inte rennäringsnämnden borde
bestå. Det torde vara av utomordentligt stort värde för samerna att på
riksplanet ha ett eget organ med egen initiativrätt i viktiga frågor i all
synnerhet som den föreslagna lagstiftningen medför ett helt nytt system
för alt driva renskötseln. Hovrätten hyser farhågor för att de tre representanterna för de rcnskötande samerna inte skall kunna göra sig gällande inom rennämnden. Lantbruksstyrelsen framhåller att erfarenheten från andra sektorer av styrelsens verksamhet visar alt det är mycket värdefullt alt
ha tillgång till en rådgivande nämnd för att med representanter från riäringsu tövarna och andra berörda organ kunna diskutera frågor om verksamhetens genomförande. Däremot visar erfarenheten att det lätt kan leda
till onödig omgång att använda en rådgivande nämnd som remissinstans i
fråga om så gott som samtliga ärenden inom ett verksamhetsområde. Enligt styrelsens mening finns med hänsyn till den föreslagna representationen såväl i lantbruksnämnderna som i lantbruksstyrelsen vid behandling
av rennäringsärendena knappast anledning att bibehålla den nuvarande
rennäringsnämnden. Renforskningsnämnden har i sitt yttrande till styrelsen biträtt de sakkunnigas förslag att den skall avskaffas. Mot denna bak·
grund tillstyrker styrelsen att de båda nuvarande nämnderna ersätts med
en ny rådgivande nämnd benämnd rennämnden. Enligt styrelsens mening
bör dock i denna nämnd representanterna för rennäringsutövarna ha en
starkare ställning än vad de sakkunniga avsett. Styrelsen föreslår att antalet sådana representanter ökas till fem och att dessa utses av Kungl. l\Iaj :t.
SSR och Sällskapet Same-Ä tnam anser att rennäringsnämnden bör bibehållas som ett rådgivande organ. Same-Älnam anser vidare att rennämnden
bör utökas med en representant för de icke renskötande samerna.
När det gäller personalorganisationen i rennäringsfrågorna vid lantbruksstyrclsen framhåller statskontoret att mot kostnadsökningarna står åsyftad
förbättring av rådgivning, instruktion och ralionaliseringsverksamhet m. m.
En regional koncentration av organisationen kan innebära ett bättre utbyte
av resursökningen. I övrigt anser ämbetsverket att insatsökningen måste
bedömas som en investering på i huvudsak andra skäl än lönsamhctsskäl.
Lantbruksstyrelsen tillstyrker med tvekan förslaget att inrätta en fristående
rennäringsavdelning inom styrelsen direkt underställd verksledningen. Så
små fristående arbetsenheter bör inte inrättas eftersom större enheter skapar bättre förutsättningar för att utnyttja arbetskraftens effektivitet. Antalet fristående grupper får ej heller vara för stort. En självständig arbets-
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grupp understryker dock på ett särskilt sätt frågornas belydelse och särart.
SSR anser att de sakkunnigas förslag belräffande den centrala administra-

tionens personalorganisation i viss mån är överdimensionerad. Rennäringsärendena bör även i fortsättningen handläggas inom husdjursbyrån.

9. Forskning och försök
9.1 Nuvarande förhållanden
Enligt beslut av 1962 års riksdag (prop. 68, JoU 13, rskr 238) ankommer
det på lantbruksstyrelsen att svara för den organisatoriska samordningen av
renforskningen. Forskningsverksamheteil skall ske i nära kontakt med den
praktiska renskötseln samt företrädesvis röra aktuella problem och över
huvud taget frågor som synes kunna lösas på kortare sikt. Enligt riksdagsbeslutet skall forskningsverksamheten huvudsakligen anknytas till statens
veterinärmedicinska anstalt och lantbrukshögskolans husdjursinstitutioner
samt i viss mån till skogshögskolan. Verksamheten finansieras i allt väsentligt med medel från lappfonden och allmänna forskningsmedel.
Lantbruksstyrelsen är huvudman för den speciella renforskningsstationen Kuolpavare i Gällivare kommun. Som förut nämnts är till styrelsen knuten en särskild vetenskaplig expertgrupp, renforskningsnämnden.
Den personal som är sysselsatt med renforskningsfrågor utgörs av en försöksassistcnt (agronom) vid lantbrukshögskolans filial i Röbäcksdalen i
närheten av Umeå och en renkonsulent (veterinär) vid SVA. Renkonsulenten ingår i SV A :s konsulentavdelning och är stationerad i Stockholm. Den
lokala ledningen av den forsknings- och försöksverksamhet som inte avser
veterinära frågor vilar fr. o. m. den 1 juli 1967 på distriktsförsöksledaren
vid lantbrukshögskolans norra husdjursförsöksdistrikt.
Forskningsverksamheten har hittills huvudsakligen varit inriktad på olika
försök med tillskottsfoder och på frågor om 1·enens parasiter och sjukdomar.
Som exempel kan nämnas att ett tillskottsfoder åt renarna kunnat framställas som var av avgörande betydelse vid de mycket ogynnsamma renbetesförhållandena under vintern och våren 1967. För bekämpning av renens parasiter har bedrivits omfattande försök. Andra försök har gällt att få fram
mer näringsrika renbeten.
För rcnforskningsstationen Kuolpavare slutfördes år 1966 ett omfaltande
upprustningsprogram. BI. a. uppfördes personal-, administrations- och ekonomibyggnader samt ett system av arbetshagar; Inom del inhägnade området, som totalt omfattar 17 km 2 , hålls försöksrenhjorden året om. Kostnaderna för driften vid Kuolpavare bestrids f. n. av särskilda villkorsmedel ( 4: 13medel) som redovisas .över statens lappfond. Kostnaderna uppgår f. n. till
275 000 kr. per budgetår. För renforskning uppgick kostnaderna under femårsperioden 1962/63-1967 /68 sammanlagt till i det närmaste 2,5 milj. kr.
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9.2 De sakkunniga
Den utveckling man har att vänta inom rennäringen vid en övergång till
ändrad driftsform och en samtidig intensifiering av rationaliseringssträvandena innebär att näringen i högre grad än hiltills blir i stånd alt tillgodogöra
sig nya landvinningar genom vetenskap och teknik och snabbt utnyttja
forskningens resultat. Samtidigt blir näringen mer beroende av fortlöpande
och ökad forsknings- och försöksverksamhet. Större resurser kommer därför att krävas för verksamheteii. Rennäringsföretagen är alltför små och
näringen totalt sett alltför liten för att kunna bära kostnaderna för forskning och utvecklingsarbele. De sakkunniga anser därför att renforskningcn
bör bekostas av budgelmedel liksom förhållandet är med annan forskning av
motsvarande slag.
Eftersom forsknings- och utvecklingsverksamhelen är en mycket viktig
faktor i rationaliseringsprocessen bör rennäringen vad bclräffar forskningsinsatsernas storlek så långt möjligt jämställas med jordbruket. Med
hänsyn till de betydande forslmingsuppgifler som redan nu kan överblickas
ifrågasätter de sakkunniga om det inte bör satsas mer på renforskning än
vad som egentligen - räknat efter produktionsvärdet - skulle tillkomma
rennäringen. ,Vid avvägningen mellan det direkta stödet till näringen och
stödet åt forsknings- och utvecklingsarbete bör emellertid eftersträvas att
största möjliga utbyte erhålls av det samlade samhälleliga stödet. Rennäringssakkunniga framhåller betydelsen av att huvudvikten läggs vid praktisk målforskning som kan väntas ge påtagliga och snabba resuliat i lönsamhelshänseende.
Inom rennäringen föreligger ett slort behov av att få tillgång till förbättrade arbetsmetoder och hjälpmedel såsom stängsel, arbetshagar, speciella
transportredskap och slaktanordningar. De omedelbara ralionaliseringsvinster som kan göras genom bättre arbetsmetoder och hjälpmedel måste bedömas som betydande. Det är av vikt att planerings- och utvecklingsarbetet
på dessa områden intensifieras för alt största möjliga utbyte skall kunna
uppnås av de insatta resurserna. De sakkunniga föreslår därför att medel ur
den föreslagna rennäringsfonden ställs till lantbruksslyrelsens förfogande
för detta ändamål.
I fråga om rcnforslmingens organsation föreslår de sakkunniga att det inrättas dels en befattning vid lantbrukshögskolan som statsagronom för uppgifter inom renforskningen med placeringsort i Röbäcksdalen, dels en befattning som statsveterinär vid SV A med huvudsaklig uppgift att bedriva
veterinärmedicinsk forsknings- och försöksverksamhet på rennäringens område.
De sakkunniga har även övervägt frågan huruvida det finns tillräckliga
skäl att behålla renforskningsstationen i J\:uolpavarc. Alternativet till att
behålla Kuolpavarestalionen är alt försök läggs ut hos olika renägare efter
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övcrenskorr.melse eller avtal i varje särskilt fall. Ett sådant förfarande anser
de sakkunniga kunna bli tungrott. De anser vidare att det inte finns någon
garanti för att man alltid kan finna renägare som är villiga att utsätta sin
renhjord för de risker som exempelvis veterinärmedicinska försök innebär.
Det kan dessutom vara värdefullt att ha tillgång till en individkänd hjord
där olika försök med kort varsel kan sättas in. De sakkunniga anser därför
att renforskningsstationen Kuolpavare åtminstone under de närmaste åren
bör hållas igång. De sakkunniga föreslår vidare att huvudmannaskapet
för stationen förs över från lantbruksstyrelsen till lantbrukshögskolan. Tills
vidare anses den fasta personalen böra beslå av en förman och en renvårdare'. Chefskapet för stationen bör utövas av den i Röbäcksdalcn placerade
slatsagronomen vid renforskningen.
Fiir den närmare planläggningen av försöksverksamheten och samarbetet
mellaii forskningen och bl. a. näringsulövarna anser de sakkunniga att det
fordras en särskild instans med en närmare anknytning till renforskningsstationen i Röbäcksdalen än vad den i det föregående föreslagna rennfönnden kan beräknas få. Det finns ett behov av ell kontinuerligt samråd mellan
forskningen, rationaliseringsorganen och de aktiva rennäringsutövarna.
Genom sådant samråd kan forskningsrönen lättare föras ut i praktisk tilllämpning samtidigt som det blir möjligt att utan omgång få näringens önskemål om forskningsinsatser framförda till forskningsinslanserna. De sakkunniga föreslår därför att del i norra försöksdistriktet, vid sidan av dislriktsförsöksnämnderna för jordbruks-, husdjurs- och trädgårdsområdena,
inrällas en ny distriktsförsöksnämnd ''ilken skall handlägga frågor som
rör renförsöken. I nämnden bör ingå representanter för lanlbruksnämuden
och de aktiva rennäringsidkarna m. fl.
Då det gäller förmedlingen av forskningsresultaten för rennäringens del
har de sakkunniga diskuterat olika alternativ. Med hänsyn till den erfarenhet som finns vid lantbruksstyrelsen i dessa frågor och på grund av önskemålet om en koncentration av rådgivningsverksamheten förordar de sakkunniga att lantbruksstyrelsen svarar för insamling, bearbetning och förmedling av forskningsrön som rör rennäringen.
9.3 Remissyttrandena

Så gott som samtliga remissinstanser ställer sig positiva till den föreslagna
organisationen av renforskningeu. Statens råd för skogs- och jordbruks{ orskning delar de sakkunnigas upp faltning att huvudviklen av forskningen
läggs vid praktisk målforskning, som kan väntas ge påtagliga och snabba
resultat i lönsamhetshänseende. Med hänsyn till näringens nuläge med
sviktande konkurrenskraft bör en klarare inriktning ske mot forskningsuppgifter som kan öka effektiviteten i slakten, tillvaratagandet, distributionen och marknadsföringen av rennäringens produkter. Veterinärhögskolan
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framhåller alt en övergång till en för renskötseln ändrad driflsform med stor
sannolikhet leder till ökad sjukdomsfrekvens som på ett så tidigt sladium
som möjligt bör mötas av en intensifierad forskning. Liknande synpunkter
förs fram av veterinärstyrelsen och SV:1. Domänverket anser att rennäringssakkunniga inte tillräckligt beaktat del samspel som måste finnas mellan
skogsbruket och renskötseln, vilka niiringar i slor omfattning mwänder samma marker. Skogshögskolan anför liknande synpunkter och framhåller att
renfurskningen inlc får begränsas alltför snävt till de veterinärmedicinska
och lanlbruksvetenskapliga sektorerna.
Styrelsen för lantbrukshögskolan kritiserar de rennäringssakkunnigas
förslag. Enligt styrelsens mening ger förslaget en tungrodd organisation
med mindre goda förutsättningar för samverkan mellan berörda myndigheler och försöksmän. Styrelsen anser det vara olyckligt om de sakkunnigas organisalionsplan realiseras. Vad högskolan vänder sig mot är framför
allt att forsknings- och försöksverksamhet även i fortsättningen blir förlagd
till hå organ.
De sakkunnigas förslag om alt inrälta en tjänst som statsagronom och
en tjänst som statsveterinär tillstyrks av bl. a. domänstyrelsen, lantbruksstyrelsen, veterinärstyrelsen och SViL Med hänsyn till angelägenheten att
utan störande avbrott kunna bedriva forskningsverksamhcten anser veterinärhögskolan det lämpligt att vid sidan av slatsvcterinärtjänstcn inrätta
även en forskarassistenttjänst. Lantbrukshögslwlan anser alt en gemensam
renforskningsavdclni!1g bör tillskapas, låmpligen i Röbäcksdalen, där såväl
den föreslagna statsagronomen som statsveterinären bör vara placerade.
Förslaget att behålla renforskningsstationcn Kuolpavare biträds av remissinstanserna.
Vad gåller förslaget om att inrätta en särskild distriktsförsöksnämnd
ifrågasätter lantbruksliögskolan om det är lämpligt att bygga en stor
distriktsförsöksnämnd för en så relativt ringa verksamhet. Det bör vara
Lillräckligt med en mindre lokal samarbetsgrupp. Högskolan anser vidare att
nämnden även bör behandla veterinära frågor. Slatskontoret är också tveksamt om en särskild distriktsförsöksnämnd behöver inrättas.
Förslaget om att insamling, bearbelning och förmedling av forskningsrön
bör ankomma på lantbrnksstyrelsen tillstyrks eller lämnas utan erinran av
remissinstanserna.

10. Statens lappfond, finansieringsfrågor m. m.
10.1 Nuvarande förhållanden
En betydande del av det statligt administrerade stödet till rennäringen utgår såsom framgått av det föregående (se tabell på s. 69) från stalens Jappfornl. Denna inrättades som tidigare nämnts genom beslut vid 1943 års riks4
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dag om sammanslagning av fyra äldre fonder, benämnda jämtländska renbetesfjällens skogsfond, jämtländska lappväsendets fond samt Västerbottens
och Norrbottens lappfonder (prop. 1943: 110, JoU 40, rskr 249). Den förslnämnda, som var den ojämförligt största, tillkom genom alt behållen avkastning av skogsavverkning på renbelcsfjällen i Jämtlands län och på fastigheter som inköpts för utvidgning av dessa fjäll inlevererades till statskonlorel.
Den användes, sedan kostnaderna för inköp av ulvidgningsfastighcterna dragits av, för olika ändamål av betydelse för renskötseln och för samerna i såväl Jämtlands som Norrboltens och Västerbottens län. Jämtländska lappväsendets fond bestod av medel som flutit in genom att rätt till bete, jakt och
fiske m. m. inom rcnbetesfjällen och utvidgningsfastighcterna mot avgift
upplåtits till andra än lappbymedlemmar. Norrbottens och Väslerbottens
lappfonder bildades genom överföring av betydande belopp från jämlländska
renbetesfjällens skogsfond och från ett äldre anslag för understöd åt vissa
samer, varjämte de i likhet med jämtländska lappväsendets fond tillfördes
avgifterna för vissa nyttjanderättsupplåtelser m. m. I lappfonden ingår sedan år 1962 de s. k. 4: 13-medlen.
Lappfondens inkomster utgörs vid sidan av räntor, skogsavkastning och
4: 13-medel i huvudsak av arrendeavgifter och av ersättningar för skador
på renbete och fiske m. m. Skadeersättningarna hänför sig väsentligen till
företag genomförda med stöd av vattenlagen. Till en mindre del utgör de
gottgörelse för att mark inom renskötselområdet med slöd av renbeleslagen
undantagits från samernas begagnande. Arrendemedlen h.eslår till större
delen av avgifter, som fastställts i samband med upplåtelser av rätt till fiske
och jakt samt av nyttjanderätt till mark.
Under budgetåret 1968/69 utgjordes fondens inkomster av sammanlagt
1,9 milj. kr., varav räntor 300 000 kr., skogsavkastning 200 000 kr., 4: 13medel 400 000 kr., skadeersättningar 60 000 kr., arrendeavgifter 900 000 kr.
och diverse inkomster 40 000 kr. Fondens behållning uppgick den 30 juni
1969 till 18,9 milj. kr. Härav utgjordes ca 4,8 milj. kr. av 4: 13-medel.
Beslut om bidrag ur lappfonden ankommer på Kungl. Maj :t, som får använda fondens medel för åtgärder som är till gagn för samerna och deras
renskötsel m. m. Fondmedlen har sålunda använts främst för att finansiera
olika rationaliseringsändamål samt renforskning. Icke oväsentliga belopp
har också utgått för att understödja sameorganisationer m. m. samt för att
täcka kostnaderna för tillskottsutfodring. Huvuddelen av de för varje år
tillgängliga medlen fördelas av Kungl. Maj :t mellan de tre ren skötsellänen.
Besluten meddelas efter förslag av lantbruksstyrelsen på grundval av framställningar från de olika länens lappväsende och efter hörande av lappbyarna och SSR. Medelstilldelning vid sidan om sistnämnda beslut - t. ex.
bidrag till SSR - förekommer regelmässigt.
En annan medelskälla för stöd till rennäringen utgör regleringsavgifterna
som enligt 4 kap. 14 § vattenlagen utdömts i vissa vattenmål (se tabell på
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s. 69). Medlen kan användas bl. a. för rennäringsändamål i den bygd som
berörs av ett vattenregleringsföretag. Lantbruksstyrelsen har att besluta
om användningen av regleringsavgifter, såvitt avser bidrag till renskötselns främjande [kungörelse (1953: 620) angående indrivningen och användningen av vissa med anledning av företag i vatten utgående avgifter,
ändrad senast 1967: 166; Kungl. brev till kammarkollegiet den 18 maj 1967
angående tillämpningsföreskrifter m. m. med anledning av kungörelsen
samma dag]. Såsom tidigare nämnts har under senare år en mycket stor
del av det ekonomiska stödet till rennäringen utgjorts av medel som arbetsmarknadsorganen ställt till förfogande för att främja renskötseln.
10.2 JO:s framställning
Beträffande fördelningen av vissa till statens lappfond inflytande medel
samt i fråga om rätten att besluta om utdelning ur fonden anför JO i sin
tidigare nämnda skrivelse bl. a. följande.
Då renbetesområden undantas från samernas bcgagnande eller då intrång eljest sker i samernas rättigheter, synes de vederlag som härför utgå
- av myndigheterna bestämda ersättningar eller uttagna avgifter eller av
enskilda frivilligt erlagd gottgörelse - i allmänhet inte tillkomma de samer, som lider skada genom intrånget, utan tillförs Iappfonden. Härigenom
torde visserligen utgående ersättningar i sinom tid komma rennäringen i dess
helhet till godo, men alltså inte förbehållas dem som drabbats av intrånget.
Denna ordning kan enligt JO:s mening möjligen ha varit godtagbar i en
tid, då man knappast hade anledning räkna med att förekommande intrång
skulle få mera menliga konsekvenser för de samer som omedelbart berördes
av åtgärden. Med hänsyn till utvecklingen torde emellertid dessa synsätt
böra revideras. I likhet med vad fallet är i fråga om ersättningar som utgår
i expropriationsrättsliga sammanhang synes även nu ifrågavarande vederlag åtminstone i princip böra tillfalla de skadelidande. JO framhåller, att det
för honom framstår som i hög grad stötande att t. ex. en lappby som genom
intrång i sin renskötsel kanske orsakas avsevärda direkta utgifter, inte får
uppbära och disponera härför beräknad ersättning. En omprövning av förevarande fördelningsfråga synes fördenskull i samernas intresse påkallad.
JO nämner att i detta sammanhang bör även övervägas huruvida inte
samernas egna organ bör få inflytande på hur man skall disponera de medel,
som även efter en omreglering av rätten till ersättning finnas böra tillföras
lappfonden och användas till förmån för samerna.
10.3 1967 års riksdags beslut

I två vid 1967 års riksdag väckta likalydande motioner, I: 456 av herr \Vanhainen m. fl. och Il: 820 av herr Jönsson i Ingemarsgården m. fl., hemställ-
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tles alt riksdagen måtte besluta att lappfonde~ ställs under en särskild styrelse.
I molionerna anförs bl. a. alt det numera synes vara fullt rimligt och
skäligt att samerna får ett avsevärt inflytande på beslutsplanet över medel,
som enligt renbeteslagen är destinerade till samernas nytta. Riksdagen bör
skyndsamt meddela sådana föreskrifter att samerna får representation på
beslutsplanet i en särskild styrelse för förvaltning av lappfonden. En sådan
styrelse bör beslå av företrädare för samerna till ett antal av minst hälften.
Namnet på fonden bör även ändras till samefonden.
Tredje lagutskottet framhåller i sitt utlåtande nr 7 att hela frågan om
lappfondens ställning är föremål för övervägande i anledning av JO :s framställning som av Kungl. Maj :t överlämnats till rennäringssakkunniga för att
beaktas vid utrcdningsupptlragets fullgörande. Utskottet anser för sin del
önskemålet att samerna skall få inflytande på beslutsplanet över lappfondens medel starkt motiverat men finner att en reform i denna riktning
inte kan genomföras utan närmare utredning bl. a. av frågan hur starkt
detta inflytande bör vara och i vilka former det skall ulövas. Något omedelbart beslut i frågan bör därför inte fattas och den erforderliga ulredningen
kan förväntas komma till stånd utan någon åtgärd från riksdagens sida. Utskotlet förutsätter att i samband med utredningen även namnfrågan ägnas
uppmärksamhet.
Utskottet hemställde att nyssnämnda motioner därför inte skulle föranleda någon riksdagens åtgärd.
Riksdagen biföll utskottets hemställan.
10.4 De sakkunniga

De sakkunniga tar först upp frågan om lappfondens bibehållande. De påpekar att en särskild fond är överflödig, om all statlig bidragsgivning finansieras över riksstaten och lappfondens nuvarande inkomster därvid dras
in till statsverket eller tillförs de föreslagna renbyarna. De sakkunniga anser
att samerna troligen kommer att uppfatta en sammanblandning av fondens
medel med den allmänna statskassan som en kränkning av deras speciella
rättigheter, och rennäringsidkarnas tilltro till statsmakternas vilja att i fortsättningen stödja deras näring försvagas. Härtill kommer att lappfonden gör
det möjligt att i trängande fall få fram bidrag med kortare varsel än om
riksdagsbehandling av anslagsfrågan krävs. Behov av särskilda medel för att
främja rennäringen kommer därför att finnas även i framtiden. Fondens
bibehållande medför också att önskemålet om ökat inflytande för samerna
själva vid behandlingen av anslagsfrågor som direkt berör dem kan tillgodoses. De sakkunniga anser därför att särskilda skäl motiverar att fonden
bibehålls.
Vad gäller fondens benämning framhåller de sakkunniga att fonden har
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Lill huvudsakligt syfte att stödja rennäringen som numera sysselsätter endast en mindre del av den samiska befolkningsgruppen. Fonden bör därför
kallas statens rennäringsfond.
Enligt de sakkunniga hör frågan om användningen av intrångsersättningar och arrendeavgifter nu omprövas. De intrångsersättningar det här är fråga om avser gottgörelse vid undantagande av mark från renskötsel och sådan
ersättning för skada på renbetesmark och de samerna tillkommande jaktoch fiskerättigheterna som utdöms eller överenskoms i anledning av företag
enligt vattenlagen och annan expropriationslagstiftning. Beträffande alla
dessa ersättningar gäller att de ej behöver avse den berörda markens hela
värde utan endast omfattar den del därav som belöper på den nyttjanderätt
till renbetesmarkerna som renskötselrätten innebär.
De skador som intrångsersättningarna är avsedda att kompensera drabbar i första hand de personer som vid tillfället utövar renskötsel, jakt o. s. v.
inom det berörda området På längre sikt skadas dock även kommande generationer av renskötselutövare i den berörda trakten. Vidare kan i viss omfattning även renskötseln inom andra b~1 ars områden påverkas menligt genom att uppkommande störningar i renskötseln inom ett område lätt sprider sig till angränsande trakter. De sakkunniga anser det lämpligast att staten omhänderhar den fondbildning som behövs för att säkerställa den framtida rennäringen. Därigenom löses också frågan hur angränsande, endast indirekt berörda byar skall kompenseras. Samtidigt får man till stånd viss
önskvärd utjämning av de olika renbyarnas ekonomiska resurser. Från rent
rättsliga synpunkter kan enligt de sakkunnigas mening något hinder mot
en sådan anordning inte möta eftersom de i renbeteslagarna omförmälda befogenheterna tillkommer en viss personkrets - de renskötselberäUigade gemensamt utan någon uppdelning mellan enskilda rättsägare. De sakkunniga förordar därför att den del av nämnda skadeersättningar som ej är att
hänföra till olägenheter för den omedelbart drabbade personkretsen skall
tillföras lappfonden.
Den övriga delen av ersättningsbeloppen skall kompensera de olägenheter
som drabbar dem som, när det skadcvållande företaget genomförs, driver
renskötsel inom det berörda området eller som jagar eller fiskar där. -Även
denna del av ersättningen utgår f. n. till lappfonden. I vattenmål utdöms
dock gottgörelse för övergående olägenheter av intrångskaraktär ofta till
enskilda näringsidkare eller till lappbyar. Något hinder för alt för framtiden tillerkänna de renskötselberättigade själva eller deras sammanslutningar hela den del av ersättningen som belöper på de nuvarande rättsinnehavarnas skador och olägenheter föreligger dock inte. Att så sker står i god överensstämmelse med den i expropriationslagstiftningcn allmänt genomförda
principen att ersättningen till en fastighets ägare och till en nyttjanderättshavare skall bestämmas var för sig. Vidare får det numera anses utgöra ett
betydande riksintresse att lappmarkerna och renbetesfjällen öppnas för den
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stora turistande allmänheten. En sådan utveckling försvåras i hög grad om
inte de renskötande samerna får ett eget ekonomiskt intresse av att områden
och nyttigheter som inte utnyttjas av dem själva blir på lämpligt sätt tillgodogjorda. En lämplig anordning är därför att de nuvarande rättshavarnas andel av ersättningen utgår till vederbörande renby. Pengarna kommer
därigenom rennäringsidkarna till godo i förhållande till renantalet, som utgör en visserligen schematiserad men i huvudsak rättvis fördelningsgrund.
De sakkunniga framhåller att ersättningar till viss del kan belöpa på rättigheter, som tillkommer även andra bymedlemmar än de renskötande. Denna
omständighet anser dock inte de sakkunniga böra föranleda en särskild fördelning av ersättningsbelopp som belöper på dylika rättigheter, eftersom
ersättningarnas primära ändamål är att utgöra ett stöd för renskötseln. För
övrigt får de icke renskötande medlemmarna så stor nytta av renbyns verksamhet, som helt finansieras genom uttaxering efter reninnehavet, att det inte
kan anses oskäligt att byn får uppbära ersättningarna även i vad de avser annat än skada på renbelesmark. Det kan dock i något fall - t. ex. därför att
en väsentlig del av ersättningen belöper på skadat fiske - framstå som obilligt att ersättningen helt används till förmån för renskötseln. För att komma
till rätta med sådana fall finner de sakkunniga det vara lämpligt med en
föreskrift om alt by, när den beslutar om medlens användande, skall beakta särskild olägenhet, som medlem kan ha tillskyndats till följd av det
företag för vilket ersättningen utgått.
Vid fördelningen av intrångsersättningarna mellan rennäringsfondcn och
renbyarna måste ett betydande mått av schablonering tillåtas, om inte fördelningsfrågan skall bli alltför ohanterlig. Enligt de sakkunnigas mening
kan ett godtagbart resultat enklast vinnas genom en jämförelse mellan värdet av den skada som de vid tiden för skadans uppkomst verksamma rennäringsidkarna får vidkännas samt värdet av skadan för kommande generationer av näringsutövare. Levnadsåldern för de nuvarande näringsutövarna
inom en renbys verksamhetsområde uppgår till ca 40 år, vilket innebär att
normalt 15 å 20 år återstår av den yrkesverksamma tiden. Då viss avgång
brukar förekomma av annan orsak än ålderspensionering, bör enligt de sakkunniga den i genomsnitt återstående yrkesverksamma tiden i verkligheten
bli något lägre. Det kapitaliserade nuvärdet av en under 15 år uppkommande skada utgör, vid en räntefot av 5 %, ca hälften av värdet av samma skada
under all framtid. På grund härav bör intrångsersättningarna fördelas lika
mellan fonden och berörda renbyar.
I fråga om de avgifter som inflyter vid nyttjanderättsupplåtelser är förhållandena annorlunda. De upplåtelser som ligger till grund för avgifterna är
nämligen i regel så tidsbegränsade att de inte i någon väsentlig omfattning
inverkar på framtida generationer av rennäringsutövare. En annan omständighet kan dock i dessa fall åberopas till stöd för att en del av ersättningarna
tillförs rennäringsfonden ..Fisket kan sålunda inte väntas ge ens fullgod av-
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kastning utan en effektivt verkande organisation för fiskevård, bevakning
och kortförsäljning m. m. Dessa uppgifter kan med säkerhet handhas på
ett mer rationellt sätt av ett regionalt organ som lantbruksnämnden än av
varje renby för sig. Bl. a. bristen på sakkunnig personal gör att en koncentration av fiskevården är nödvändig, och vidare torde det för kontakten
med den stora och växande gruppen av fisketurister vara fördelaktigt att
fiskekortsförsäljningen organiseras gemensamt för större områden. För att
fullgöra dessa uppgifter bör därför lantbruksnämnderna via rennäringsfonden få tillgång till en betydande del av de inkomster som härrör sig från
fisket. De sakkunniga föreslår att inkomsterna av fiskeupplåtelser i inledningsskedet fördelas med 75 % på rennäringsfonden och 25 % på renbyarna.
Härvid har de sakkunniga ansett sig böra ta hänsyn till att det är önskvärt
med en viss inkomstutjämning mellan de olika renbyarna i syfte att via rennäringsfonden kunna underlätta renskötseln inom ekonomiskt svagare byar.
Beträffande arrendeavgifter från andra nyttjanderättsupplåtclser än fiske
anser de sakkunniga att rennäringsfondens andel bör sättas lägre än som
nyss föreslagits beträffande fisket. Upplåtelserna är normalt ganska kortsiktiga och förulsätter inte ett så omfattande organisationsarbete som fiskeupplåtelserna. De sakkunniga föreslår därför att dessa inkomsler fördelas
lika mellan rennäringsfonden och berörd renby.
De till lappfonden inflytande ränte- och skogsintäkterna samt 4: 13-medlen har inte något direkt samband med skador eller förluster som drabbat
rennäringsutövarna eller andra renskölselberältigade. Detsamma gäller sådana köpeskillingar för försålda områden som tillförs fonden. De sakkunniga anser att dessa inkomster i sin helhet bör ingå i rennäringsfonden.
När det gäller användningen av rennäringsfonden framhåller de sakkunniga att genomförandet av de föreslagna rationaliserings-, stöd- och omställningsåtgärderna blir beroende av att tillräckliga resurser ställs till förfogande. Behovet av fondmedel under den närmaste femårsperioden uppgår
till i genomsnilt de årliga belopp som anges i följ ande sammanställning.
Slödåtgärdt>r

Anslagsbchov
kr./ år

Rendriftsbidrag ....................................................... .
Rationaliseringsbidrag (inkl. investeringar genom lantbruksnämnden) ....... .
Rcdskapsbidrag ....................................................... .
Stöd till marknadsföring ............................................... .
Andra former av näringsstöd ........................................... .
A vg:,ngsvcderlag ..................................................... .
Katastrofskadcskydd ................................................. .
Summa

10 000
1 000 000
400 000
30 000
50 000
250 000
200 000
1940000

Ett uppdämt behov av medel för bl. a. tekniska hjälpmedel och avgångsvederlag motiverar att extra stora anslag ställs till förfogande under de
första åren av perioden.
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Härutöver bör liksom hitlilis lämnas bidrag till allmänna sanwändamål
framför allt avseende stöd åt den samiska kulturen och åt samiska orr,anisationer. De sakkunniga beräknar för dessa ändamål 300 000 kr. per år. Medlen bör tillföras en särskild del av rennäringsfonden, samernas kulturfond.
För jakt- och fiskevård samt för kostnader i samband med upplåtelser av
jakt- och fiskerält (inventering, kortförsäljning m. m.) beräknar de sakkunniga vidare årliga utgifter på 400 000 kr., som bör utgå ur fonden. Slulligcn
beräknar de sakkunniga för underhåll och utvidgning av renbetesfjällsfasligheterna, för inköp och arrende av annan renbetesmark m. fl. oförutsedda
ändamål ett årligt anslagsbehov från fonden på 300 000 kr. Kostnaderna för
renforskning bör i fortsättningen bestridas av budgetmedel. De sakkunniga
föreslår dock att medel ur fonden ställs till lantbruksstyrelsens förfogande
för utvecklingsarbete inom rennäringen. För det första året uppskattas kostnaderna härför till 75 000 kr.
Sammanlagt innebär utgiflsberäkningen ett årligt anslagsbchov från fonden på 3 milj. kr.
Rennäringsfondens inkomster kommer även i fortsättningen att utgöras av
dels årliga inkomster såsom arrendeavgifter, räntor och skogsavkastning,
dels tillfälliga inkomster såsom intrångsersätlningar och 4: 13-medel. Arrendeavgifterna utgör den största delen av de årliga inkomsterna. De sakkunniga förmodar alt uppdelningen av vissa avgifter mellan fonden och
byarna kommer att under de första åren leda till en viss minskning av
fondens årliga inkomster. Den väntade snabba utvecklingen av turismen
inom renskölselområdet beräknas dock få till följd en kraftig stegring av
inkomsterna, särskilt av fiskekort. Vidare bör uppdelningen av inkomsterna
mellan fonden och byarna vara ägnad alt skapa förutsättningar för en mer
"kommersiell" syn på upplåtelsefrftgorna från samernas sida. En hel del
av de nuvarande avgifterna är också så låga att de kan höjas väsentligt.
För den närmaste femårsperioden anser cle sakkunniga det realistiskt att
räkna med årliga inkomster av i genomsnitt 1 750 000 kr. för fonden. Härtill
kommer den föreslagna inbetalningen till fonden av 300 kr. för varje påträffad rovdjursriven ren, varigenom fonden beräknas få elt årligt tillskott
av minst 200 000 kr. De tillfälliga inkomsterna till fonden i form av inlrångsersällningar och 4: 13-medel har de sakkunniga beräknat till 200 000
kr. per år. De årliga inkomsterna och tillfälliga tillskotten till fonden beräknas sålunda uppgå till sammanlagt 2 150 000 kr.
För att säkerställa rennäringens rationalisering och omstrukturering föreslår de sakkunniga att fonden förstärks med ett årligt statsbidrag på
500 000 kr. Den minskning av fondens behållning som kan förutses anser de
sakkunniga vara försvarlig med hänsyn till den kraftiga tillväxt av fondkapitalet som skett under de senaste åren beroende huvudsakligen på stora
tillfälliga tillskott av 4: 13-medel och intrångsersättningar. Om minskningen
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av fondkapitalet visar sig ske alltför snabbt, bör frågan om ytterligare förstärkning av fonden med budgetmedel tas upp till prövning.
Någon begränsning av lappfondens nuvarande användningsområde anser
de sakkunniga inte bör företas, bortsett från att hittills Jämnade fondbidrag till renforskning bör ersättas med anslag av budgetmedel.
Beträffande fondens förvaltning föreslår de sakkunniga att fondmedlen
förvaltas av slatskontoret.
I fråga om anslagsgivningen anser de sakkunniga alt skillnad bör göras
mellan bidrag för rennäringsändamål och för andra samiska ändamål.
Anslagen till renskötseln måste samordnas med den långsiktiga planering
som bör ske inom varje renby och som i vissa frågor, t. ex. beträffande
gränsstängsel och vissa slaktanläggningar, bör vara gemensam för flera
byar. I denna planering skall rennäringsutövarna själva vara aktivt engagerade men det krävs också medverkan av lantbruksnämndens och lantbruksstyrelsens olika experter. För planernas genomförande förutsätts i många
fall stöd både i form av bidrag ur rennäringsfonden och genom statliga kreditgarantier. En förutsällning för att en sådan planering skall kunna leda
till posilht resultat är enligt de sakkunnigas mening att det finns någon
som har ansvaret både för förarbetet och för det slutliga beslutsfattandet. I
motsatt fall riskerar man att hamna i passivitet och mot varandra stridande
beslut.
Efter noggrant övervägande har de sakkunniga kommit till att alla beslut
om anslag för rennäringsändamål, vare sig de avser budgetmedel eller fondmedel, bör fattas av de statliga organ - lantbruksstyrelsen på det centrala
planet, lantbruksnärnnderna på det regionala - som skall administrera det
statliga stödet till rennäringen. Härigenom begränsas visserligen möjligheten alt låta samerna själva medverka på beslutsplanet vid fördelningen av
sådana fondmedel som avser rennäringsändamål. Genom förslaget rörande
den statliga administrationen anser de sakkunniga det dock vara möjligt att
åstadkomma ett väsentligt ökat rnedinflytande för näringsutövarna, särskilt
såvitt angår lantbruksnämndens befattning med ärendena.
När det gäller bidrag ur fonden för andra ändamiil än rennäringens behov
är möjligheterna enligt de sakkunniga väsentligt större att tillgodose önskemålen om samernas medverkan på beslutsnivå. Någon anledning att samordna dessa frågor med rennäringens rationaliseringsverksamhet finns inte.
De statliga myndigheter som sysslar med rennäringen besitter inte heller
sådan speciell sakkunskap i fråga om samekulturen och sameorganisationerna att bidragsprövningen av detta skäl bör överlämnas till dem. De sakkunniga föreslår därför att styrelsen för den del av rennäringsfonden som.
utgörs av samernas kulturfond skall bestå av fem personer, alla utsedda av
Kungl. Maj :t. Av dessa skall tre vara samerepresentanler, som bör utses
efter förslag av de olika sameorganisationerna i landet.
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Enligt de sakkunniga bör Kungl. Maj :t bestämma de rainar inom vilka
lantbruksstyrelsen resp. kullurfondsstyrelsen får besluta om bidrag. Dessa
ramar bör fastställas årsvis efter förslag av styrelserna. Vid sidan om de
fastställda ramarna bör möjlighet finnas till extra medelslilldelning om det
visas föreligga synnerliga skäl härför. Lantbruksstyrelsens beslut i anslagsfrågor bör kunna överklagas hos Kungl. l\Iaj :l. Däremot bör talan inte få föras
mot kulturfondsstyrelsens beslut.
Administrationskostnaderna bör enligt de sakkunniga äYCn i fortsättningen Läckas med budgetmedel. Årskostnaderna för den regionala administrationen beräknas till 1,6 milj. kr. enligt 1967 års löne- och prisnivå.
Organisationsändringen beräknas medföra en koslnadsstegring på ca WO 000
kr. Merkostnaderna för den centrala administrationen genom den föreslagna
utökningen av lanlhruksslyrelsen har de sakkunniga uppskattat till 140 000
kr. enligt den nämnda löne- och prisnivån. ökningen av de statliga administrationskostnaderna uppgår sammanlagt till 430 000 kr. per budgetår.
Beträffande forsknings- och försöksverksamheten gör de sakkunniga
följande beräkning. De föreslagna tjänsterna vid lantbrukshögskolan, KuolpaYare och SVA medför koslnader för löner med ett årligt belopp av 175 000
kr. Kostnaderna i övrigt vid Kuolpavarestalionen uppskallas till 70 000 kr.
per år. Kostnaderna för renforslmingens organisation beräknas till sammanlagt 285 000 kr., varav för distriktsförsöksnämnden 40 000 kr.
På jordbrukets område finansieras de olika forskningsuppgifterna i största
utsträckning genom statliga medel sow fördelas på olika grenar genom
jordbrukets forskningsråd. Då det kan befaras alt rennäringen får en perifer
ställning vid fördelningen av forskningsmedel, ifrågasätter de sakkunniga
om man inte bör specialdestinera en viss årlig summa för renforskningsändamål. De sakkunniga föreslår att en sådan anordning prövas för de närmaste åren. Hur slor summa som på delta sätt bör avskiljas bör ankomma
på distriktsförsöksnämnden för renförsök att föreslå. Det synes lämpligt
att förslaget avser en femårsperiod och motiveras med en angelägenhetsgraderad forsknings- och försöksplan.
Till näringsstöd har under anslaget Rådgivningsverksamhet för rennäringens främjande de senaste åren anvisats budgetmedel till rådgivning. Detta anslag bör enligt rennäringssakkunniga uppräknas med 25 000 kr. till
100 000 kr. för att möjliggöra en intensifiering av vcrksamhelen särskilt i
frågor rörande den -med renbyorganisationcn åsyftade gemensamma renskötseln. Vidare bör i samband med den nya lagstiftningens ikraftträdande
utgå ett engångsanslag av budgetmedel till SSR av 150 000 kr. för upplysningsverksamhet m. m.
De sakkunnigas förslag innebär en ökning av det med budgetmedel finansierade stödet till rennäringen av sammanlagt [25 000 (rådgivning)
285 000 (renforskningens fasta organisation)
500 000 (tillskott till rennäringsfonden)
200 000 (statsverkets kostnader för rennäringens kata-

+

+

+
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slrofskadeskydd)] = 1 010 000 kr. Härtill kommer dels engångsbeloppet av
150 000 kr. till SSR för viss upplysningsverksamhet, dels årliga utgifter för
finansiering av de olika forskningsuppgifterna på rennäringens område.
Även för framliden beräknas vattenregleringsavgifter, som med stöd av
4 kap. 14 § vattenlagen utdömts i vissa vattenmål, stå till förfogande i minst
samma utsträckning som tidigare. De sakkunniga beräknar beloppet till
700 000 kr. per år. Genom periodisk omprövning av 1·egleringsavgiflernas
storlek bör det bli möjligt alt även för framtiden bibehålla avgifternas realvärde.
Med hänsyn till att regleringsavgifternas användning i varje särskilt fall
är begränsad till den bygd som berörs av det valtenreglcringsförclag som
föranlett avgiftens utdömande kan avgiftsmcdlcn inle överallt begagnas för
att förstärka det stöd som utgår från lappfonden. Enligt de sakkunniga
finns det möjlighet att samordna användningen av regleringsavgifterna och
bidragsgivningen från fonden.
De sakkunniga har förutsatt att arbctsmarknadsorganen också framdeles
skall göra betydande insatser inom renskötselområdet. Det är därför angeläget att dessa insatser görs på sådant sätt att de blir till största möjliga
nytta för rennäringen. Härför behövs en effektiv samordning med de stödåtgärder som skall administreras av lanlbruksnämnderna och lantbruksstyrelsen.
10.5 Remissyttrandena
När det gäller finansieringsfrågorna är det framför allt lappfonden och
med den sammanhängande spörsmål, som är föremål för remissinslansernas
uppmärksamhet. De sakkunnigas förslag får ett övervägande positivt mottagande, men särskilt frågan om fördelningen mellan fonden och samebyarna av de medel som flyter in till rennäringen samt frågan om fondens förvaltning är föremål för delade meningar.
Vad gäller frågan om lappfondens bibehållande delar så gott som alla remissinstanser de sakkunnigas mening att fonden inte bör dras in till statsverket. Länsstyrelsen i Norrbottens län anser dock att det från statsfinansiell
synpunkt är likgiltigt om fonden bibehålls eller inle. SSR menar att de sakkunnigas uppfattning om bl. a. fondens bibehållande vilar på bristande inträngande i de samejuridiska förhållandena och innebär ett ställningstagande till förmån för kronan i de pågående principrättegångarna. Fastän samerna enligt SSR :s mening har jakt- och fiskerätten anser SSR att ett visst
behov likväl kan finnas av en samefond för allmänna ändamål samt för utjämning mellan sådana samebyar som har inkomstbringande jakt- och fiskerätter och samebyar som är mindre väl lottade i detta avseende.
Beträffande fondens benämning anser vattenöverdomstolen att fonden
bör benämnas endast rennäringsfonden, eftersom medlen inte kan entydigt
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anses som en tillgång för vare sig staten eller samerna. övre Norrbygdens
vattendomstol föreslår att fonden benämns samernas centralfond. Då fonden anses böra användas för bidrag till skilda ändamål inom fjällvärlden,
ifrågasätter länsstyrelsen i Norrbottens län om fonden inte kunde benämnas
statens fjällfond. SSR framhåller att fonden är avsedd inte endast för renskötseln. Anslag från lappfonden har också utgått för mera allmänna samiska ändamål. Det innebär därför enligt SSR :s mening ett betydande och
vanskligt ingrepp i bestående rättsliga förhållanden om lappfonden förvandlas till en statens rennäringsfond. Med hänsyn härtill och då ordet "statens"
är missledande anser SSR att fondens namn bör vara samefonden. Däremot
anser Sällskapet Same-.4.tnam att en ändrad benämning till statens samefond är såväl enklast som i sak riktigast. Sällskapet föreslår vidare alt fonden bör beslå av två underavdelningar, benämnda statens rennäringsfond
och statens kulturfond för samer.
När del gäller fondens inkomster har de sakkunnigas förslag att intrångsersättningarna skall fördelas lika mellan fonden och vederbörande renbyar
föranlett erinringar från bl. a. valtenöverdomstolen. Domstolen tar liksom
övre Norrbygdens vattendomstol och Mellanbygdens vattendomstol avstånd
från de sakkunnigas uppfattning att ersättningar för skada och intrång till
följd av valtenkraftutbyggnader och vattenregleringar samt andra företag av
exproprialionskaraktär normalt fördelas lika mellan fonden och de omedelbart drabbade. Vattenöverdomstolen förordar att expropriationsdomslolen
mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet får avgöra vem som
är skadelidande och i vad mån ersättning skall utgå till denne. Ur rättviseoch rätlssäkerhetssynpunkt är det av största betydelse alt domstolen ej är
bunden av en schablon vid skadereglering. Även enligt expropriationslagen
skall ersättning bestämmas särskilt för varje sakägare. Vattenöverdomstolen sätter vidare i fråga om intrång och skada till följd av alt ett visst område undantas från renskötseln verkligen drabbar rennäringen i hela landet. Det är mest naturligt att i fråga om allframtidsskada den by anses såsom skadelidande, som genom undantagandet mister ett område av sina betesmarker. Ersättning för allframtidsskadan bör i enlighet härmed komma
berörd by till godo. Vattenöverdomstolen finner i motsats till de sakkunniga
att medlen lämpligen bör tillföras en särskild hos byn inrättad fond som
står under betryggande kontroll. Kammarkollegiet anser å andra sidan att
den föreslagna principen om hälflendelningen av intrångsersätlningarna är
så betydelsefull för rennäringsutövarna i förhållande till nuvarande ordning,
att den bör skrivas in i lagen och således inte bara tas upp i en kungörelse.
SSR anser att hela ersättningen skall tillfalla vederbörande renbyar.
Förslaget om fördelning av inkomsterna från nyttjanderättsupplåtclser
tillstyrks eller lämnas utan erinran av flertalet remissinslanser. Fiskeristyrelsen föreslår att samerna i fråga om fisket i vattnen ovan odlingsgränsen
och på renbetesfjällen får full bestämmanderätt och att samerna också får
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uppbära inkomsterna av upplåtelserna. Föreskrift bör dock lämnas om att
viss del av inkomsterna skall avsättas till fiskevård. Fondens inkomster av
fiskeupplåtelser upphör därigenom i stort sett. Länsstyrelserna i Jämtlands
och Norrbottens län anser att inkomsterna av fiskeupplåtelser bör fördelas
lika mellan fonden och berörd sameby. Efterfrågan på sportfiskevatten ökar
och en hälftendelning av fiskeinkomslerna underlättar renbyarnas medverkan till upplåtelser. SSR motsätter sig inte att hälften av jakt- och fiskeinkomsterna avstås av samebyarna till en samefond under en helt samisk
styrelse, utsedd av landsmötet. Skäl till annat än en hälftendelning mellan
samefondcn och samebyarna föreligger inte. SSR anser att andra inkomsler
än jakt- och fiskeinkomster bör i sin helhet tillfalla berörd sameby. Statens
naturvårdsverk framhåller att lika starka skäl som när det gäller fisket talar för att även en större del av jaktinkomsterna tillförs fonden. Om en liberal upplåtelsepolitik tillämpas ökar jaktinkomsterna. Stort behov av medel föreligger för att göra en god viltvård och bättre bevakningsmöjlighcter
m. m. möjliga.
Mot bakgrunden av att bestämmelserna om nyttjanderättsupplåtelser i princip endast gäller upplåtelser till tredje man anser kammarkollegiet att någon
avgift som regel inte bör utgå när staten förfogar över själva marken, exempelvis vägbyggnader, grustäkt o. d. Självfallet bör ersättning lämnas för den
skada som till följd av verksamheten kan uppkomma för renskötseln. Liknande synpunkter framförs av domänuerket. Slafens vattenfallsverk erinrar
om att inkomster från upplåtelse av grus och andra massor i samband med
vattenkraftutbyggnader inte påverkar rcnskötselrätten eller birättigheterna
och därför i sin helhet bör tillföras fonden.
De sakkunnigas förslag om fondens förvaltning och disposition tillstyrks
av bl. a. kammarkollegiet, statskontoret och lanlbruksstyrelsen. Hourätten
för övre Norrland understryker att samerna får elt visst medinflytande över
bidragsgivningcn genom de föreslagna representanterna inom rennäringsdelegationen och genom förslaget till viss representation vid behandlingen i
lantbruksstyrelsens plenum. Vissa remissinstanser menar dock att samernas
inflytande över fondens användning bör stärkas ytterligare. Vattenöverdomstolen anser att om fonden ställs under en särskild styrelse hör i denna ingå
såväl representanter för samerna som expertis från de statliga organen vilka
svarar för planering som berör 1·ennäringen och det statliga administrerade
stödet till denna. Genom att samerna bereds tillfälle att aklivt medverka
vid all anslagsgivning ur fonden även för rennäringsändamål bör en väsentlig anledning till misstro hos samerna mot statsmakternas vilja att ta till
vara och respektera deras intressen kunna undanröjas. Vattenövcrdomstolen föreslår att en sådan medverkan kommer till stånd. Får samerna det
föreslagna inflytandet på bcslutsplanet bör fondens beslutande organ enligt
domstolens mening även ha om hand anslagsgivning för andra samiska ändamål än rennäring. Liknande synpunkter anförs av övre Norrbygdens val-
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tendomstol. Enligt SSR är fondens medel av juridiska skäl samernas egna
pengar, och de är dessutom genom civillag specialdestinerade till att användas för samerna. Det bör enligt SSR under sådana förhållanden vara omöjligt att beröva samerna det beslämmande över fonden, som rätteligen tillkommer dem. Fonden anses därför böra stå under _förvaltning av en helt samisk
styrelse, utsedd av landsmötet. Sällskapet Same-,.1.tnam föreslår att Kungl.
Maj :t varje år fastställer storleken av den utbetalning från stalens samefond
som skall tillfalla statens rennäringsfond och statens kulturfond för samer.
Rennäringsfonden bör förvaltas av en genom Kungl. Maj :t utsedd styrelse,
bestående av ordförande och fyra andra ledamöter. Tre av ledamöterna
bör företräda samerna. Beslut om medel till rennäringen bör ske i samråd
med lanlhruksstyrelsen.
Länsstyrelsen i Norrbottens län anser att användningsområdet inte bör
begränsas till rennäringen. Fondens avkastning hör kunna tas i anspråk för
olika åtgärder på den mark varifrån fondens inkomster erhålls. Även anläggningar för att främja t. ex. turism och friluftsliv bör ingå i användningsområdet. Av sådana inkomster som inte avser ersättning för skada och
intrång i rennäringen utan utgör inkomster vid själva upplåtandet av mark
och nyttigheter bör en del få disponeras för andra ändamål än sådana som
hör samman med rennäringen. I överensstämmelse härmed bör de årliga
utdelningarna från fonden till olika rennäringsändamål avpassas med beaktande av behovet av medel för ändamål som inte hör samman med rennäringen.
Förslaget att avsätta medel till en samernas kulturfond under rennäringsfonden får ett positivt bemötande. Vattenöverdomstolen påpekar dock att en
sådan delfond inte behövs, om rennäringsfonden ställs under en särskild
styrelse bestående av representanter från bl. a. samerna. Hovrätten för övre
Norrland anser alt ramen för kulturfonden är alltför trång. Ett oavvisligt
krav för att samerna effektivt skall kunna bevaka sina intressen med avseende på rennäringen i dess helhet och i fråga om varje renhy för sig är
att deras intresseorganisationer ges erforderligt ekonomiskt stöd. SSR anser
att kulturfonden blir helt beroende av medels tilldelning i administrativ ·ordning, vilket inte kan accepteras. Mot bakgrunden av den enligt SSR mycket
kraftiga kronoexploateringen inom samernas områden har samerna rätt att
ställa stora krav på samekulturella anslag på riksstaten. Den föreslagna ramen för kulturfonden, 300 000 kr., är alldeles för trång. Samernas mycket
gamla kulturella natur har gett upphov till en nästan oöverskådligt rik litteratur. Främjande av samekulturen verksamhet ställer krav på stöd som går
vida utöver den av l~lredningen för organisalionsstöd och kullurstöd gemensamt angivna ramen. En omdisponering är lämplig så att ·den statliga administrationen minskas och anslagen till samerna själva och deras organisation i stället ökas.
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Förslaget till finansiering av forslmingsverksamheten tillstyrks av bl. a.

SVA. samt liinsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län. Statskontoret
anser liksom de sakkunniga att kostnaderna för forskning i princip bör hestridas med medel från driftbudgeten. Om beslut fattas härom anser stalskontorct dock att fondmedlen bör reserveras för andra ändamål än forskning. En sammanblandning av driftbudgelmedcl och fondmedel, som skulle
bli följden av de sakkunnigas förslag, bör undvikas. Statens råd för skogsoclz jordbruksforskning motsätter sig förslaget att visst årligt belopp av de
till rådet anvisade medlen reserveras för renforskning. Om så hlir fallet
måsle antingen rådets anslagsram vidgas med ett visst belopp som Kungl.
l\faj :t sårskilt anvisar för renforslming, eller också måste renforskarna i
vanlig ordning komma in till rådet med ansökan om stöd åt sina projekt.
Vid sistnämnda alternativ måste renforskningsprojekten konkurrera med
övriga av rådet understödda forslmingssektorer. Av dessa allernativ förordar
rådet det förstnämnda.

11. Departementschefen
11.1 Huvudgrunderna för reformer i fråga om rennäringen
Rätlen lill renskötsel är förbehållen samerna. De har rätt att för sin försörjning begagna mycket slora områden främst i norra och viistra Norrland
för renbele, jakt, fiske och andra ändamål som har samband med renskötsel. Den renskötande befolkningen uppgår till omkring 2 500, fördelade
på ca 700 familjer. Ungefär fyra femtedelar av de renskötandc samerna
finns i Norrbottens län. Totala antalet renar uppgår till ungefär 200 000250 000. Sammanlagt produceras årligen drygt 2 000 ton renkött, vilkel syarar mot 0,6 procent av den totala produktionen av kött och fläsk inom landet.
Renniiringen regleras genom 1928 års renbeleslag. I lagen finns, ulÖ\'er
bestiimmelser om vilka som omfattas av renskötsclrällen och denna rätts
innebörd, detaljerade föreskrifter om formerna för rcnskölselns bedrivande.
Sålunda innehåller lagen bestämmelser om rennäringens lokala organisation i Iappbyar och om ordningen för renskötselns drivande. Länsstyrelserna och den särskilda administrationen för rennäringen, lapp\'äsendel, som
är knulen lill länsstyrelserna har enligt renbeteslagen vitlgående befogenheler i fråga om renskötseln. Föreskrifterna för rennäringen tillkom Yid en
tid när samernas möjligheter att sjiilva ta tillvara sina intressen var viisentJigt mindre än nu och ett av huvudsyftena med föreskriflerna var att skydda
samernas intressen.
Sedan lång tid tillbaka har särskilda åtgärder vidtagits i syfte att gagna
rennäringen och, om än i mi.ndre utsträckning, den samiska kulluren. Så-
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lunda ålnjuler rennäringen ett betydande ekonomiskt stöd som numera uppgår till omkring 7 milj. kr. om året.
Enligt de sakkunniga är rennäringens lönsamhet dålig inom stora delar
av renskötselområdct. Många av rennäringens utövare har påfallande låga
inkomster. Renniiringcn ~ir, som den f. n. bedrivs, olillräcklig som försörjningsunderlag för åtskilliga av näringsutövarna. En av anledningarna härtill är att näringen inte kunnat tillgodogöra sig ralionaliseringsvinslcr i samma utsträckning som exempelvis jordbruket. Detta har medfört alt lönsamheten stadigt minskat. Inom näringen förekommer en betydande undersysselsättning som en följd av alllför små driflsenheter och dåliga möjligheter till kompletterande sysselsättning. I fråga om rennäringens framtidsutsikter framhåller de sakkunniga att det finns goda möjligheter alt genom
olika rationaliseringsåtgärder nå en tillfredsställande och i förhållande till
andra jämförliga näringar konkurrenskraftig lönsamhet. Detta bedöms aY
de sakkunniga kunna ske med stöd av insatser från det allmännas sida som
- om hänsyn tas även till rennäringens belydclse för samekulluren inte behöver översliga vad som i andra jämförliga fall anses godtagbart.
De sakkunniga förordar därför att det allmänna genom administrativa
insatser och ekonomiskt stöd medverkar till den förbättring av näringen
som fordras för att renskötselföretagen skall kunna lämna ett tillfredsställande utbyte. Huvudpunkterna i ett program härför bör vara en omorganisation av renskötseln med övergång till en ny driftsform inom ramen för
särskilt organiserade lokala sammanslutningar, s. k. renbyar. För att reglera
byarnas verksamhet fordras en speciell associationsrältslig lagstiftning, som
tillsammans med huvuddelen av den nu gällande renbetcslagen - med vissa
ändringar och tillägg - föreslås ingå i en helt ny rennäringslag. Vidare
måste det ekonomiska stödet åt näringen enligt de sakkunniga byggas ut,
samtidigt som den statliga administrationen bör omorganiseras för att
möta de nya krav som reformprogrammet medför.
Remissinstanserna är överlag ense med de sakkunniga om att det lir ett
väsentligt intresse att genom åtgärder av olika slag främja en rationalisering av renskötseln. Åtskilliga remissinstanser framhåller rennfiringens betydelse för samerna som folkgrupp.
I likhet med de sakkunniga och en enhällig remissopinion anser jag det
vara ett angeläget intresse från såväl rennäringens som samhällets synpunkt att genom rationaliscringsålglirder av olika slag skapa förutsättningar för en effektivare och mera lönsam renskötsel. Det är ett samhällsintresse, inte bara från näringspolitiska synpunkter, att rennäringens
lönsamhet förbättras. Rennäringen är en förutsättning för bevarande av
den samiska kulturen. Som de sakkunniga framhållit torde det endast i
begränsad 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
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medverka till att förbättra förutsättningarna för renskötselns rationalisering. Därvid är det av största vikt alt rennäringsulörnrna själva akth't deltar i rationaliseringssträvandena. Om ett effektivt samarbete mellan renägarna kan komma till stånd och staten på olika sätt främjar ralionaliseringssträvandena, är enligt min mening framtidsutsikterna för rennäringen
goda.
De riktlinjer för reformer inom rennäringen som de sakkunniga angett
har i huvudsak godtagits under remissbehandlingen. Det anses allmänt att
ett 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 all ralionaliseringsfriimjande åtgiirder
skall kunna planeras och genomföras på ett effektivt sätt. Både samerna
och övriga remissinstanser delar de sakkunnigas uppfattning alt de renskötande samerna själva bör svara för renskötselns rationalisering och att
detta lämpligen bör ske inom ramen för särskilt organiserade lokala sammanslutningar, som bör få större befogenheter både i förhållande till sina
medlemmar och utomstående än vad de nuvarande lappbyarna har. Även
de förslag som de sakkunniga lägger fram om ett utvidgat stöd åt rennäringen och om en ändrad statlig administration godtas av de flesta remissinstanserna.
Även jag kan i princip ansluta mig till de allmänna riktlinjer för rennäringens rationalisering som de sakkunniga dragit upp. Jag delar alltså de
sakkunnigas uppfattning att det krävs åtgärder av administrativ, ekonomisk
och rättslig art för att komma tillrätta med rennäringens bekymmersamma
ekonomiska läge.
F. n. pågår en omfattande rationaliseringsverksamhct inom vårt näringsliv. Samtidigt som nya tekniska hjälpmedel gjort det möjligt för varje
yrkesverksam att producera mycket mer än tidigare har de ökade kostnaderna för arbetskraft och maskiner framtvingat nya företagsformcr och
som regel en koncentration till större enheter. Inom renskötseln har mekaniseringen påbörjats först under senare år. Slakten har kunnat rationaliseras. Skotern och kommunikationsradion har slagit igenom som normala
hjälpmedel. Liksom inom andra områden ger de tekniska hjälpmedlen möjlighet att 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
gå över till en ny organisationsform för renskötseln som gör det möjligt
att indela renhjordarna i större, rationella driftsenheter. Samtidigt bör samerna själva så långt det är möjligt få bestämma i fråga om renskötselns
rationella organisation. Det innebär alt de renskötande samernas egna lokala organ bör förstärkas så att de från lappväsendet och andra myndighe-
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ter kan överla huvudansvaret för rennäringens utveckling. Därav följer
alt lappväsendet bör kunna upplösas. De administrativa uppgifter som även
i fortsällningen kommer att finnas på detta område kan ombesörjas av de
vanliga länsmyndighcterna såsom länsstyrelse, lantbruksnämnd och länsarbetsnämnd.
Även genom ett ökat ekonomiskt stöd bör rennäringens rationalisering
främjas. För stödet bör som de sakkunniga föreslagit i huvudsak giilla
samma principer och villkor som gäller för jordbrukets rationalisering.
Härigenom tillgodoses önskemålet alt under så långt möjligt samma betingelser som gäller för jordbruket åstadkomma en rationellare produktion.
1928 års renbeteslag präglas av de förhållanden och synsätt som rädde
vid dess tillkomst och är i behov av en översyn. Vidare behövs associationsrättsliga bestämmelser för de föreslagna nya lokala organen för renskötseln. I likhet med de sakkunniga vill jag därför förorda att 1928 års
renbeteslag ersätts med en ny lag i ämnet.
SSR har i sitt remissyttrande kritiserat de sakk.unnigas förslag och hävdat
att dessa saknar samepolitisk. målsättning. Det bör framhållas att de sak.kunniga inte har haft i uppgift alt ularbeta ett samepolitisk.t program.
Deras uppgifter har i princip varit begränsade till renskötsefos ralionalisering. Jag vill i detta sammanhang erinra om att Kungl. :Maj :t tidigare denna
dag på anmälan av statsrådet Lidbom bemyndigat chefen för uthildningsdepartementct att tillkalla sakkunniga för utredning rörande samernas
kulturfrågor m. m.
11.2 Rennäringens lokala organisation

Den främsta orsaken till att renniiringen inte ger ett tilifrcdsställande utbyte är som tidigare antytts alt driftsenheterna ofta är alllför små för att
rationaliscringsfrämjande åtgärder sk.all kunna planeras och genomföras
på ett effektivt sätt.
År 1960 avlämnade Renutredningen betänkandet "Renskötselns organisation och renprodukternas marlmadsförande" (Stencil Jo). I betänkandet
förordades en särlagsliftning i syfte bl. a. att ge lappbyarna vidgade befogenheter gentemot sina medlemmar. Kärnpunk.ten i förslaget var att lappbyarna skulle omvandlas till självständiga juridiska personer med uppgift
att handha gemensamma frågor· rörande den av bymedlemmarna bedrivna
renskölseln. I prop. 1962: 68 angående rennäringens främjande uttalade·
emellertid departementschcfcn (s. 58) att han inte fann skiil föreligga för
en sådan lagstiftning. I stället borde de rcnskötande lappbymedlemmarna
på olika sätt stimuleras att inom ramen för gällande lagsliflning söka åstadkomma effektivast möjliga driftsformer för renskötseln ..
Enligt de sakkunniga har erfarenheten visat att den i 1962 års 'proposi-
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tion uttalade förhoppningen om ökad samverkan mellan de renskötande
lappbymedlemmarna inte har gålt i uppfyllelse. I avsaknad av laglig reglering har en Hingre gående samverkan kunnat komma till stånd endast diir
speciella förutsättningar funnits för elt friklionsfritt samarbete. Till svårigheterna har enligt de sakkunniga bidragit att regler saknas om fördelningen mellan renägarna av kostnaderna för gemensam rendrift. Bland företagarna råder därför stor osäkerhet om på vad sätt deras ekonomi skulle
påverkas om de genomförde den ökning av driftsenheterna som i och för
sig allmänt anses önskvärd och nödvändig.
I huvudsaklig överensslämmelse med grundtanken i Renutredningens förslag anser de sakkunniga det bästa sältet att få till stånd Himpliga driftsenheter vara alt omvandla de nuvarande lappbyarna till siirskilda lokala
organisationer, i förslaget benämnda rcnbyar, för renskötseln inom by0111rådena. Den föreslagna organisationen bygger på principen om samverkan mellan de renskötande medlemmarna i byn enligt samma huvuddrag
som gäller i fråga om ekonomiska föreningar och förutsätter således alt
beslutande och verkställande organ tillskapas inom byn. Genom en effektiv
samverkan mellan alla renskötande samer inom en by finns enligt de sakkunniga goda förutsättningar att få till stånd ett rationellt utnyttjande av
betesmarkerna och tillgänglig arbetskraft. En omläggning av renskötselmetoderna bör emellertid inte bli föremål för lagstiftning eller administrativ
tvångsreglering. Samerna bör så långt möjligt själva svara för att renskötseln bedrivs rationellt. Den i rcnbeteslagen valda metoden att låta myndighet besluta i betydelsefulla frågor rörande renskötseln inom hyn bör inte
längre användas. Avgörandet bör ankomma på byns beslutande organ och
ske genom majorite.tsbeslut. Förslaget till ny organisationsform innebiir
enligt de sakkunniga att organisationen i viss utsträckning övertar ansvaret från å ena sidan de enskilda renägarna och å andra sidan myndigheterna. Den rättsliga regleringen av renbyarnas verksamhet bör ske enligt
de principer som ligger till grund för lagen om ekonomiska föreningar
men åtskilliga särbestämmelser behövs med hänsyn till de speciella förhållanden som gäller för rennäringen.
Renbyns ändamål bör enligt de sakkunniga i första hand vara att handha
renskötseln inom byns betesområde, planera, bygga och underhålla gemensamma anläggningai' samt sörja för en rätlvis fördelning av renskötselkostnaderna mellan medlemmarna. Renbyns befogenheter i ekonomiska angeHigenheter bör vara begränsade till den ekonomiska verksamhet som direkt sammanhängei' med renskölseln. Till. de särskilda befogenheter som
renbyarna enligt de sakkunniga bör utrustas med i förhållande till sina
medlemmar hör rätt att föreskriva begränsningar av medlemmarnas reninnehav och att bestämma om och i vilken utsträckning skötesrenar skall
Cå hållas i byn. De regler som renbctcslagcn innehåller i dessa hänseenden·
föreslås bli upphävda. Vidare föreslår de sakkunniga att renbyn skall kun-
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na begränsa antalet renskötande medlemmar i byn. Enligt de sakkunniga
behövs vissa begränsningar i renbyns befogenheter såvitt avser slakt- och
försäljningsleden. Sålunda föreslås att renbyn endast efter särskilt uppdrag
får ombesörja slakt av medlems renar och försäljning av därvid utvunna
produkter. Märkningen av renarna föreslås i princip ankomma på renbyn.
En viktig punkt där de för renbyarna gällande reglerna enligt de sakkunniga måste avvika från bestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar
är frågan om medlemskap. För alt det med en renby avsedda syftet skall
uppnås bör ingen av de företagare som driver renskötsel inom byns verksamhetsområde kunna ställa sig utanför byn och därigenom hindra ett
gemensamt utnyttjande av betesresurserna och en rättvis fördelning av
skötselkostnaderna. Denna ståndpunkt, som överensstämmer med gällande
reglering av lappbytillhörigheten, är enligt de sakkunniga en konsekvens
av att renbetesrätten inte är individuell utan samfälld för alla som driver
renskötsel inom ett visst område. När det sedan gäller frågan vilka personer
som skall vara medlemmar i renbyn föreslår de sakkunniga i huvudsak
samma regler som f. n. gäller beträffande lappby. Vid sidan om automatiskt
medlemskap för rennäringsutövare m. fl. bör sålunda medlemskap kunna
förvärvas genom särskilt beslut. Avgörandet i sådan fråga föreslås i princip
ankomma på renbyn.
De sakkunniga förordar att renbyns organ blir desamma som i en ekonomisk förening, nämligen stämma, styrelse och revisorer. Rösträtten på stämma föreslås i flertalet frågor bli avhängig av renantalet, så att en röst erhålls för varje påbörjat hundratal renar. I vissa frågor såsom om ändring
av byns stadgar och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen skall röstning
dock ske efter huvudtal.
I fråga om renbyns ekonomiska förhållanden föreslår de sakkunniga i
huvudsak följande. Renbyns utgifter betalas av samtliga renskötande medlemmar. I regel fördelas utgifterna mellan medlemmarna i förhållande till
reninnehavet, men möjlighet bör finnas alt fördela vissa utgifter endast på
sådana renskötande medlemmar vilkas renar föranleder utgifterna. För att
byn skall ha tillgång till likvida medel bör de renskötande medlemmarna
vara skyldiga att tillskjuta förlagskapital. Den slutliga fördelningen av renbyns utgifter under eit räkenskapsår görs i den förvaltningsberättelse, som
styrelsen har att lägga fram för varje avslutat räkenskapsår. Renbyn föreshis få rätt att uppta lån, men härför skall i regel krävas beslut med kvalificerad majoritet. Fondbildning inom byarna, exempelvis för att underlätta
investeringar eller möjliggöra kostnadsutjämning mellan olika år, anser de
sakkunniga vara i hög grad önskvärd men föreslås inte bli obligatorisk.
De bestämmelser om fondbildning som behövs förutsätts bli införda i de
olika renbyarnas stadgar.
Remissinstanscrna godtar i allt väsentligt de sakkunnigas förslag att
omvandla de nuvarande lappbyarna till särskilda lokala organisationer för
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renskötseln inom byområdena. Man är ense med de sakkunniga om att
renskötseln behöver organiseras i stora driftsenheter för att ralionaliseringsfrämj ande åtgärder skall kunna planeras och genomföras på ett effektivt säll. Remissinstanserna delar också de sakkunnigas uppfattning att
rennäringens rationaliseringsproblem i första hand bör lösas genom en utbyggd samverkan inom de nu bestående lappbyarnas ram. Remissinstanserna godtar överlag förslaget att organisationen utformas på i huvudsak
samma sätt som gäller för ekonomiska föreningar. Det framhålls att en sådan organisatorisk lösning gagnar renskötseln och ger de renskötande samerna bättre möjligheter att tillvarata sina intressen gentemot myndigheter
och andra. Några remissinstanser påpekar samtidigt att förslaget innebär
att de renskötande samerna tvingas till ekonomisk samverkan. Därför bör
enligt dessa remissinstanser det nya systemet genomföras endast om en
betydande majoritet bland näringsidkarna önskar det.
Som jag tidigare nämnt är driftsenheternas storlek av avgörande betydelse för rennäringens lönsamhet. Hur stora enheterna bör vara går av naturliga skäl inte att med bestämdhet fastslå. Undersökningar har emellertid visat att en enhet bör omfatta åtminstone 2 500-3 000 renar. Eftersom få lappbyar har mindre renhjordar, ter det sig som en praktisk och
rationell lösning att som de sakkunniga föreslagit utforma driftsenheterna
med nära anknytning till lappbyarna. Även andra skäl talar för en sådan
lösning. De nuvarande fasta driftsanläggningarna liksom bostäderna är
anpassade lill indelningen i lappbyar. Lappbyindelningen är traditionellt
betingad och har bestått lång tid.
Erfarenheten har visat att det föreligger stora svårigheter att få lappbyn att fungera som en arbetsenhet. Jag delar diirför de sakkunnigas uppfattning att det är nödvändigt att lagstiftningsvägen stärka lappbyarnas
ställning såväl i förhållande till sina medlemmar som gentemot myndigheter och tredje man. Regleringen bör emellertid inte sträcka sig längre än
nödvändigt. Samerna bör själva bestämma beträffande renskötselmetoder
och driftsenhctsindelning. Regleringen bör som de sakkunniga föreslagit
i huvudsak begränsas till organisationsfrågorna så som skett för exempelvis
de ekonomiska föreningarna och i huvudsak ske i form av rambestämmelser som ger samerna frihet att genom sina stadgar inom den givna ramen
ordna sin organisation och verksamhet. Liksom inom annan associalionsrättslig lagstiftning behövs dock bestämmelser för att skydda den enskilde
medlemmens intressen.
Vad jag nu anfört innebär att jag biträder de sakkunnigas organisationsförslag. För gemensam drift av renskötseln inom lappbys område bör alltså
bildas en ny typ av juridisk person, efter förslag av SSR kallad sameby,
som i sina huvuddrag är uppbyggd enligt de principer som gäller för ekonomisk förening. För att samebyn skall bli funktionsduglig krävs dessutom som de sakkunniga också framhållit att samtliga renägare inom lapp-
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byn ingår i samebyn. Ingen av de företagare som driver renskölscl inom
lappbyns område skall kunna ställa sig utanför samebyn och därigenom
hindra alt betesresurserna utnyttjas rationellt för gemensamt behov. Medlemskapet bör alltså vara obligatoriskt, vilket som de sakkunniga framhållit får ses som en konsekvens av att rätten till renskötsel inte är individuell utan samfälld för dem som driver renskölsel inom ett och samma
lappbyområde.
SSR har riktat krilik mot förslaget att samebys ekonomiska verksamhet
begränsas till sådan verksamhet som har direkt samband med renskötseln.
Kritiken går ut på att samebyns uppgifter på så sätt blir alltför snävt
kringskurna. SSR anser att det i den framtida samebyn måste finnas ulrynune för kombinationsnäringsfång varigenom både renskötande och
icke rcnskötande medlemmar i byn får sin utkomst. Till en början vill jag
framhålla att det klart framgår av de sakkunnigas betiinkande att avsikten
med den föreslagna begränsningen av samebys verksamhet alls inte är att
hindra medlemmarna från att ägna sig åt andra sysselsättningar vid sidan
av renskötseln. De sakkunniga framhåller tvärtom att det vore mycket värdefullt om allcrnativa sysselsättningar kunde beredas dem för vilka renskötseln är otillräcklig som försörjningsundcrlag. Jag delar denna uppfattning
och kommer i det följande att lägga fram vissa förslag för att främja sådana sysselsättningar. Bakom de saklrnnnigas förslag alt samebyarna som
sådana inte bör ägna sig åt annan ekonomisk verksamhet än sådan som direkt sammanhänger med renskötseln ligger främst farhågor för att en vidare
verksamhet - t. ex. industrifiske med utnyttjande av flyg i samebyns regi,
något som SSR framfört önskemål om _; skulle, hur väl verksamheten än
planerades, innebära stora ekonomiska risker och kanske få ogynnsamma
återverkningar på renskötseln. De sakkunnigas förslag tar sikte på att med
stöd av slatliga insalscr göra renskötseln ekonomiskt bärkraftig. För detta
krävs som nyss nämnts en ekonomisk samverkan, som inrymmer vissa
lvångsmoment. Sålunda föreslås att medlemskapet i samebyn blir obligatoriskt och att samtliga kostnader för renarnas skötsel och samebyns verksamhet i princip fördelas mellan renägarna i proportion till det antal renar
de har. Att låta ett sådant system, som har sin grund i att renbetcsrätten
inte kan utövas individuellt utan kollektivt, omfatta andra aktiviteter av
ekonomisk natur än renskötsel som viss.a medlemmar i byn, renskötande
eller icke rcnskötande, vill ägna sig åt låter sig svårligen göra. Jag förordar
därför att samebys ändamål begränsas så som de sakkunniga föreslagit. Det
står givetvis medlemmarna i en sameby fritt att bilda bolag eller ekonomisk
förening, om de i samverkan vill bedriva annan verksamhet än renskötsel.
SSR och andra remissinstanser motsätter sig förslaget att samebyn ges
befogenhet att föreskriva bcgrånsningar i medlemmarnas reninnehav. Inte
heller vill SSR godta förslaget alt i;amebyn själv får besluta i frågor om
skötesrenar. Jag vill framhålla att de frågor det här gäller inte kan lämnas
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oreglerade. Betesresurserna är ju inte obegränsade. Frågan är då vem som
skall besliimma i dessa frågor, myndighet såsom f. n. gäller eller samebyn
själv. Som redan framgått har jag anslutit mig till principen att samerna
själva skall få bestämma om sina egna angelägenheter. Jag förordar att
denna princip tillämpas på de frågor det nu gäller. Det har utlalals vissa
farhågor för att förslaget atl samebyn får fria händer att besluta om skötesrenar skulle leda till alt antalet skötesrenar inom byarna ökade till förfång
för de renskötande medlemmarna. För att molverka en sådan utveckling är
det enligt min mening tillräckligt med en föreskrift om att fråga om skölesrenar avgörs efter samråd med lanlbruksnämnden. Mot förslaget alt låta
samebyn bestämma om skötesrenar har även invänts, att detta innebär atl
same som är renskötselberättigad men inte medlem i sameby får sin rättss lällning försämrad. Enda praktiska skillnaden mellan nuvarande ordning
och förslaget är att skötesrenägaren, som f. n. måste träffa avtal med enskild renskötande same för att få ha skötesrenar i lappby, i stället måste
avlala med sameby härom. Det finns anledning anta att sameby kommer att
vara villig att ta emot skötesrenar, om det finns skäl för det. .Jag avser
främst sådana fall då renar i byn genom arv eller på annat sätt förvärvats
av renskötselherättigad som har sill hemvist inom renskötselområdet. Vidare bör jordbrukare som inte är renskötselherättigad men som har sitt
hemvist inom någon av skogslappbyarna liksom hittills få hålla ett mindre
antal skölesrenar inom byn, något som har varit ägnat alt underlätta renskötseln inom dessa byar.
De sakkunnigas förslag att samebyn skall kunna begränsa antalet renskötande medlemmar i byn har mött skarp kritik. I viss mån iir kritiken
obefogad. De sakkunnigas förslag innebär inte, som några remissinstanser
synes utgå från, att de som redan etablerat sig som näringsidkare i byn
skall kunna tvingas upphöra med sin verksamhet. Avsikten är tvärtom att
skapa förutsättningar för en tryggare näringsutövning för dem som redan
är verksamma inom byn. Jag anser emellertid att en beslämmelse av denna
innebörd helst bör undvikas. Den skulle, om samebyn utnyttjade sin befogenhet, kunna drabba ungdomar och andra inom byn som biträtt i renskötseln och som önskade övergå till att driva egen renskötsel. Niir det gäller
en byn utomstående som önskar etablera sig som renskötande medlem i byn
ställer sig saken annorlunda. För att en utomstående skall kunna bli medlem i byn krävs emellertid i princip samtycke av denna. Det står alltså byn
fritt att i samband med prövning av frågan om medlemskap för utomstående
ta hänsyn till huruvida detta skulle inkräkta på de redan verksamma renskötarnas försörjningsmöjligheter. Enligt min mening saknas sålunda skäl
att i den nya lagen ta in bestämmelser om rätt för samebyn att begränsa
antalet rcnskötande medlemmar.
SSR har föreslagit att samebyn skall få rätt att anta byn utomstående
same som stödjande medlem i byn med rätt för sådan medlem att i bcgrän-
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sad omfattning jaga och fiska inom byns område. Som skäl åberopas att
det finns behov av någon form av gemenskap mellan samer som är verksamma inom renskötseln och samer som ägnar sig åt annan yrkesverksamhet, vare sig de är renskötselberättigade eller inte. Jag har full förståelse för
SSR :s synpunkter beträffande behovet av gemenskap mellan olika samegrupper men är inte beredd att nu biträda förslaget annat än i fråga om sådan same som lämnar renskötseln och går över till annat yrke. För sådant
fall är det befogat att införa en regel som öppnar möjlighet för samebyn att
låta sådan same avgiftsfritt jaga och fiska till sitt husbehov inom byns
område. Härigenom bör förutvarande medlems eventuella omställningsproblem i någon mån kunna begränsas. I övrigt ankommer det på de sakkunniga för utredningen rörande samernas kulturfrågor m. m. att, enligt direktiven för utredningen, närmare utreda frågan om stödjande medlemmar.
SSR:s förslag att de renskötande samernas personliga ansvar för same··
byns förbindelser på ett eller annat sätt skall begränsas kan jag av flera
skäl inte biträda. Jag kan hänvisa till att det är en allmän uppfattning att
samebyn som driftsenhet har förutsättningar att beslå som självständig
rationell enhet. Under senare år har ett betydande ekonomiskt stöd utgått
till näringen. Fasta driftsanläggningar har i huvudsak. bekostats av allmänna medel. Som skall framgå av mina förslag i fortsättningen förordat
jag alt det statliga stödet ökas. Något hinder för samebyarna att på eget
initiativ bilda fonder för att stärka sin ställning både inåt och utåt finns
inte. Frågan om ansvaret ter sig under sådana förhållanden mera som en
principfråga än ett praktiskt spi)rsmål under förutsättning att samebyns
ekonomiska verksamhet som jag nyss förordat begränsas till sådan verksamhet som direkt sammanhänger med renskötseln. Därtill kommer att en
begränsning av det personliga ansvaret av hänsyn till borgenärerna skulle
göra det nödvändigt med besläinmelser om obligatorisk. fondbildning inom
byn. Det skulle i sin tur försvåra tillämpningen av förvaltningsbestämmelserna och verka tyngande på samebyns förvaltning.
I övrigt har någon kritik inte riktats mot de sakkunnigas förslag till
associationsrättsliga regler för samebyarna annat än på några punkter av
smärre betydelse. Jag anser därför att den nya lagstiftningen i dessa delar
bör få den av de sakkunniga föreslagna innebörden. Vissa detaljfrågor får
jag anledning att behandla närmare i specialmotiveringen.

11.3 Bestämmelser till skydd för renskötselrätten
Huvuddragen av samernas rättigheter enligt renbeteslagen är följande.
H.enskötsel med utnyttjande av annans mark får utövas endast av samer.
Rätlen till renskötsel innefattar i första hand befogenhet för same att på de
trakter, där han har rätt att uppehålla sig med sina renar, begagna sig av
land och vatten till underhåll för sig och renarna. Bestämmelserna om betes-
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områdenas omfattning och belestidcns längd innebär i stora drag att samerna har rätt att driva renskötsel dels året runt ovanför odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens Iappmarker och på renbetcsfjällen i Jämtland, dels
vintertid nedanför odlingsgränsen och utom renbetesfjällen på trakter som
de av gammal sedvana besöker med sina renar. Skogssamerna har i viss omfattning rätt till renbete året runt även nedanför odlingsgränsen. Vidare har
samerna rätt att flytta med sina renar mellan de områden där de har betesrätt. Inom renbetesområdena får de, i vissa fall efter särskilt medgivande,
uppföra stängsel för märkning och skiljning av renarna liksom vissa byggnader. I viss utsträckning har samerna rätt alt ta virke till husbehov. De
har dessutom rätt att jaga och fiska på utmark inom lappmarkerna och pft
renbetesfjällen, när de har bctesrätt där. Rätten till renskötsel iir inte överlåtbar. Inte heller får same ål annan upplåta rällighet som innefattas i rätten till renskötsel. I förarbclena till den första renbcteslagen uttalas att renskötselrätten är en nyttjanderätt till del omfång som bestäms av villkoren för
renskötselräUens bedrivande och att vad som inte fordras för renskötseln
faller utanför denna rätt. Som exempel på rättighelcr över vilka stalen som
ägare av större delen av renbctesområdena disponerat kan nämnas skogsavverkning och rätten till vattenkraft.
SSR gör i sitt remissyttrande gällande att samerna har en slarkare riitt
till renbetesområdena än som framgår av renbctcslagen. Denna uppfattning
grundas framför allt på historiska skäl. SSR åberopar att samerna sedan
äldsta tid har hävdat marken inom rcnskötselområdel, och att denna hiinl
medfört att samernas rätt till marken i fråga rätteligen bör karakteriseras
som en medägander:Itt. SSR hemställer alt i vart fall samernas rätt till jakt
och fiske på de jämtländska skattefjällen och de gamla lappskatlelanden
i Lappland m. fl. områden klart erkänns i den nya lagen som en samebyarnas tillhörighet. Vidare erinrar SSR om all flertalet lappbyar i landd
och vissa enskilda samer från lappbyar i .Himllands liin har väckt talan mot
Kungl. l\faj :t och kronan i första hand om bättre rält än kronan till de s. k.
renbetesfjällen i .Jämtlands Hin. Alternativt har yrkals bl. a. att samerna
tillerkänns ensamrätt till vissa särskilt angivna nyttigheter, såsom jakt, fiske, vattenkraft, skogsfång, grusfäkt och annan täkt. .Jag vill erinra om alt
det inte har ingått i de sakkunnigas uppgift att ta stiillning till frågan om
samernas rättigheter enligt äldre riilt eller hävd. I direktiven till utredningen
anförs sålunda att syftet med ulredningen i stort bör vara att - med utgångspunkt från att rennäringen alltjämt skall vara förbehållen samerna
och från renbeleslagens huvu<lsaldiga innehåll rörande samernas särskilda
rättigheter i förhållande till kronan och andra rällsinnehavare - samerna
bör i all den utsträckning som är möjlig äga själva bestiirnma rörande renskötselns rationella organisation. Vid sådant förhållande är jag inte beredd
att nu i hela dess vidd föror<la en omprövning av frågan om samernas riill
till mark och vatten inom renskötselområdet. Endast på vissa punkter inne-
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bär mina förslag smärre jämkningar i samernas rättigheter enligt renbeteslagen utan att de för den skull i·ubbar de principiella grundvalarna för
den nu gällande rättsliga regleringen. Dessa jämkningar är främst föranledda av förslaget till ny organisation för renskötseln.
Dessutom har jag för avsikt att föreslå vissa ändringar i de bestämmelser
som möjliggör inskränkningar i samernas rättigheter. Vid sidan av de inskränkningar i renskölselrätten som kan göras med stöd av vattenlagen,
gruvlagen, väglagstiftning och annan tvångslagstiftning innehåller renbetcslagen bestämmelser enligt vilka renskötselrätten kan inskränkas när så
fordras för att tillgodose motstående intressen. Så t. ex. kan renskötselrätten under vissa förutsättningar få lov att vika av biinsyn till den jordbrukande befolkningen. Av särskilt intresse i detta sammanhang är emellertid bestiimmelsen i 5 § renbeteslagcn, enligt vilken Kungl. l\Iaj :t kan förordna att visst område inom renbetesmarkerna skall undantas från samernas begagnande, om området är oundgängligen erforderligt för särskilt
ändamål av större betydelse. Är området beläget ovanför odlingsgränscn
eller på renbetesfjällcn, skall i så fall skälig gottgörelse lämnas för det
intrång som orsakas renskötseln genom områdets undantagande. Sådan
gottgörelse skall användas till förmån för samerna, vilket i praktiken innebär att den tillförs lappfonden.
Vidare föreskrivs i 56 § renbeteslagen alt Kungl. Maj :t eller myndighet
som Kungl. l\faj :t bestämmer kan upplåta vissa rättigheter inom de områden som anvisats till samernas uteslu lande begagnande, varmed avses renbetesfjällen i Jämtland och de delar av lappmarkerna ovanför odlingsgränsen som inte disponeras av enskild. Bestämmelserna avser endast upplåtelser för vissa särskilt angivna föulamål och är differentierade med avseende på förutsättningarna för att upplåtelse skall få ske. Sålunda får
bete, slåtter, grustäkt eller annan därmed jämförlig nyttighet upplåtas
endast under förutsättning alt upplåtelsen kan ske utan intrång eller skada
för renskötseln. Jakt eller fiske får upplåtas, om upplåtelsen kan ske utan
fara för tillgången på vilt eller fisk och ul:m besvärande inlrång för samerna. För upplåtelse som fordras med hänsyn till den allmänna samfärdseln och vissa andra särskilt angivna ändamål uppställs däremot inget krav
på att upplåtelsen inte får störa renskötseln. Meddelas upplåtelse skall avgiften för denna enligt bestämmelser som meddelas av Kungl. Maj :t användas till förmån för samerna eller för verksamheten på den mark upplåtelsen avser. Medel som inflyter genom upplåtelserna inbetalas normalt
till lappfonden, vars medel som nämnts används till stöd för de renskötande samerna. Fråga om upplåtelse av nyttjanderätt för andra ändamål
än som finns angivna i renbeteslagen underställs i administrativ praxis
Kungl. l\Jaj :ts prövning. Är upplåtelsen inte till olägenhet för renskötseln
och möter i övrigt inget hinder mot upplåtelsen, tillförs avgiften i dess helhet
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i allmänhet lappfonden. Som exempel på upplåtelser av detta slag kan nämnas upplåtelse av mark för turistsluga, badplats, badhus, fiskyngeldamm,
jaktskyltebana, begravningsplats, slalombana och skidlift.
Frågan om behovet av att skapa ökad trygghet för de renskötande samerna och deras näring har tagits upp av JO. JO framhåller att den snabba
sociala, ekonomiska och tekniska utvecklingen inte har kunnat undgå att
få återverkningar även på samernas förhållanden. En exploatering av fjällvärlden har påbörjats, som man vid tillkomsten av 1928 års rcnbeteslag
inte har kunnat förutse. Genom denna utveckling aktualiseras på ett helt
annat sätt än tidigare de spörsmål rörande samernas rätt att i möjligaste
mån bibehållas vid sitt hävdvunna näringsfång som reglerats i 1928 års
lag. :Med hänsyn till de förändrade förhållanden som tidsutvecklingen medfört i frågan om fjällvärldens utnyttjande och till de intressekollisioner
mellan samernas och andras intressen som kan förväntas uppkomma är det
enligt JO önskvärt med en översyn och precisering av de materiella regler
efter vilka sådana intressekollisioner skall bedömas och av de allmänna
grundsalser på vilka reglerna vilar. JO framhåller att spörsmålet om de
materiella reglernas innebörd och tillämpning är av avgörande betydelse för
frågan om samerna skall kunna forlsätta sitt urgamla näringsfång eller om
de efter hand skall trängas undan till allt mindre reservat för att till slut
upphöra att existera som speciell befolkningsgrupp med säreget kulturarv.
Jag delar .JO:s uppfattning alt den tekniska och ekonomiska ulvecklingen
har medfört att de bestämmelser i renbeteslagen som tar sikte på att skydda
renskötseln mot motstående intressen behöver ses över. Innan jag tar ställning till de sakkunnigas förslag i dessa avseenden vill jag i korthet redogöra
för omfattningen av vissa ingrepp som under senare år gjorts i renbetesområdena.
Sedan år 1959 har Kungl. Maj :t med stöd av 5 § renbetcslagen förordnat om undantagande av mark från samernas begagnande för järnvägen
l\Ialmberget-Svappavaara malmfält, en linbana i Abisko, en renforskningsstation och för vissa kommunala ändamål avseende Kiruna slad. Frågan om
vallenregleringarnas inverkan på renskötseln har undersökts av Renbelesmarksutrcdningen (SOU 1966: 12). Utredningen har funnit att den totala
tillgången på bete för renarna inte undergått några större förändringar
genom vattcnbyggnadsförctagcn. Enligt utredningen behöver vattenbyggnaderna som regel inte leda till minskad produktion inom renskötseln. Däremot kan driftskostnaderna öka. Endast vid större sjöregleringar synes
kostnadsölmingarna kunna nå sådan storlek, att driftsekonomin i nämnvärd grad påverkas därav. ökade besvär bl. a. vid flyttning med renar har
visat sig kunna förebyggas på olika sätt eller fålt gottgöras genom konlantersättningar. Utförda skadeförebyggande och skadehindrande åtgärder
har av utredningen befunnits vara i huvudsak ändamålsenliga. Vidare bör
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nämnas alt bestämmelserna i 56 § renbeteslagen om nylljandcrällsupplåtelser på kronans mark tillämpas restriktivt. Mol samernas bestridande
kommer sådan upplåtelse mycket sällan till stånd.
Även om den totala tillgången på renbete sålunda inte har minskat i någon större omfattning, har det av andra skäl blivit svårare för samerna
att driva renskötsel. Växande landsvägs- och järnvägslrafik, skogsavverkningar och skogsvårdsåtgärder inom vinterbetcsområdena, växande turism
och friluftsliv och mycket annat ställer sålunda allt högre anspråk på de
renskölande samernas förmåga alt anpassa sig till nya förhållanden.
De sakkunnigas förslag till bestämmelser till skydd för samernas rättigheter ansluter i huvudsak till nuvarande besti.immelser. Sålunda föreslås en
motsvarighet till bestämmelsen i 5 § renbeteslagen enligt vilken Kungl.
Maj :t kan förordna om undantagande av mark från begagnande för renskötseHindamål. Enligt förslaget skall sådant förordnande på samma sätt
som gäller i vissa fall vid expropriation kunna meddelas endast om det med
rennäringen konkurrerande ändamålet är av väsentlig betydelse för det allmänna. Enligt 5 § renbeteslagen är rätten till ersättning för olägenheter som
uppstår vid områdes undantagande från renskötsel begränsad i olika hänseenden. Enligt de sakkunniga saknas anledning att vid ersiitlningsfrågans
bedömande göra skillnad mellan samernas på lagsliftning grundade nyttjanderätt och en motsvarande nyttjanderätt tillkommen genom privalräUslig upplåtelse. Ersättningen bör sålunda omfatta hela den minskning av
renskölselrältens värde vid liden för ingreppet som uppkommer genom undantagande.
I fråga om ersättningens besliimmande förordas att expropriationslagens
regler görs tillämpliga. Förslaget innebär bl. a. att ersättningsprövniugen
flyttas över från Kungl. Maj :t till expropriationsdomstol.
Vidare föreslår de sakkunniga en ny bestämmelse som i ·vissa fall förbjuder ägare eller brukare av mark inom renskötsclområclet att vidta sådan
ändring i markens nyttjande som kan skada renskötseln. Bestämmelsen tar
sikte på att hindra alt mer ingripande ändringar i användningen av sådan
mark som är viirdefull för renntiringsulövarna kommer till stånd genom ensidigt handlande av markens ägare eller brukare. Förbudsbeslämmelscn
föreslås grilla endast i de trakter där renskötsel är tillåten under hela året
och endast i fråga om sådan vtisentlig ändring i markens nyttjande varigenom avsevärd skada kan uppkomma för rennäringen i orten. Vidare föreslås att förbudet inle skall vara tillämpligt beträffande företag vars tillållighet prövas enligt vattenlagen eller i fråga om bebyggelse inom fastställt
planområde. Tillämpningen av bestämmelsen föreslås ankomma på allmän
domstol på talan av den sameby ·vars område berörs av en vidtagen ·eller
tillämnad ändring i markanvändningen.
De sakkunnigas förslag i fråga om nyttjanclerättsupplåtelser på kronomark inom lappmarkerna ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen
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tar sikte på att åstadkomma mera enhetliga och enklare regler för alla
slags nyttjanderättsupplåtclscr på dessa kronans marker. Sålunda föreslås
att de nuvarande bestämmelserna som omfattar nyttjandcrättsupplåtelser
endast för vissa särskilt angivna ändamål utvidgas till alt avse alla slags
nyttjanderättsupplåtelser på dessa marker. Vidare föreslås att förutsättningarna för alt upplåtelse skall få ske görs mer enhetliga. Enligt de sakkunniga bör krävas alt upplåtelsen kan ske ulan avsevärt men för renskötseln. Såvitt avser jakt- eller fiskeupplåtelse bör enligt de sakkunniga därtill uppställas kravet att upplåtelsen kan ske utan besvärande intrång för
same som är berättigad att jaga och fiska på mark som avses med upplåtelsen. Vidare föreslås att upplåtelse av jakt eller fiske till skillnad mot vad som
gäller f. n. skall kunna omfatta all rätt till jakt eller fiske inom visst område.
Upplåtelserna skall enligt förslaget i princip ske mot avgift, som alltid
skall fördelas mellan sameby som berörs av upplåtelsen och lappfonden. De
sakkunnigas förslag innebär att avgift för sådan upplåtelse som f. n. faller
utanför 56 § renbeteslagen blir lagfäst. Den i renskötselrätlen ingående speciella rälligheten att i vissa fall få ersättning för andras utnyttjande av
mark inom de aktuella områdena kommer alllså att på grund av lag omfatta avgifter för alla slags nyttjanderätlsupplåtelser.
Ledamoten Lassinantli har kritiserat utrcdningsmajoritetens uppfattning alt utgångspunkten för bedömningen av frågor angående upplåtelse av
renbetesmark för annat ändamål än renskötsel bör vara alt rcnskötselrätten inte skall behöva vika annat än i vissa i lagen särskilt angivna fall. Enligt reservantens mening bör markutnyttjandet anpassas efter utvecklingens gång. Riktlinjerna för den framtida markpolitiken hör enligt reservanten utformas så att en från samhiillsekonomisk synpunkt optimal användning av markerna underlättas. Samerna sjiilva hör från bl. a. sysselsättnings- och försi:irjningssynpunkt ha mycket att vinna på en sådan ändamålsenlig markanvändning.
De sakkunnigas förslag i dessa delar möter kritik från flera rcmissinstanser främst såvitt avser de sakkunnigas ställningstagande till frågan om
avvägningen mellan renskötselintresset och detta motstående intressen. Dessa remissinstanser ansluter sig till reservantens uppfattning att man bör
eftersträva elt mera effektivt utnyttjande av markerna inom rcnbelesområdct. En sådan mera ändamålsenlig markanvändning bör enligt remissi nstanserna kunna komma till stånd utan alt samernas intressen träds för
nära. Bl. a. hävdas att nuvarande snäva tillämpning av hcstiimmclscrna om
nyltjanderätlsupplåtelser på kronans marker ovanför odlingsgränsen hämmat turismens utveckling i fjälltrakterna. Enligt remissinstanserna i fråga
bör en mera mångsidig markanvändning vara till stort gagn för samerna ur
sysselsättnings- och försörjningssynpunkt. Vidare påtalas att vissa trakter
av renskötsclområdet endast sporadiskt besöks av renar eller har dåligt renbete eller eljest väsentligen saknar betydelse för renskötseln. Inom sådana
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områden bör inte så stränga krav på ändamålets betydelse ställas upp utan
det bör finnas utrymme för en mera förutsättningslös avvägning av de motstående intressenas inbördes betydelse. Mot denna bakgrund gör remissinstanserna gällande att de sakkunnigas förslag innebär alltför hårda begränsningar i möjligheterna att undanta mark från renskötsel och att genom nyttjanderiittsupplåtelser på kronans mark ovanför odlingsgränsen få
till stånd utnyttjande för andra ändamål än renskötsel.
Jag vill till en början ta upp frågan hur de föreslagna bestämmelserna
om undantagande av mark från renskötsel förhåller sig till annan tvångslagsliftning enligt vilken siirskild rätt till fastighet måste vika.
F. n. gäller att om sådan speciallagstiftning som expropriationslagen,
vattenlagen, väglagstiftning, gruvlagen och andra på fastigheter tillämpliga
lagar iir tillfönplig tar den som regel över de särskilda bestämmelserna i 5 §
renbeteslagen. Expropriationslagen tillämpas dock mycket sällan på detta
område. Eftersom större delen av renbetesmarkerna utgör kronomark, kan
expropriationslagcn, som inte är tillämplig på kronans mark, inte användas
för att ta i anspråk kronans rätt. Formellt kan, vill det synas, expropriationslagens bestämmelser tillämpas på den särskilda rätt som renskölselrätlcn innebär. Enligt 1 § andra stycket expropriationslagen kan ju särskild
rätt som i avseende på fastighet tillkommer annan än kronan exproprieras.
Så sker emellertid inte i praktiken utan i stället tillämpas 5 § rcnbeteslagen.
Ingen remissinstans har haft något att erinra mot de sakkunnigas förslag
att denna ordning behålls.
Ett annat siitt att värna om rätten till renskötsel vore att slopa de särskilda bestämmelserna i renbeleslagen om undantagande av mark från renskötsel och göra bestämmelserna om expropriation av särskild rätt till fast
egendom tillämpliga på den särskilda rätt som rätten till renskötsel är. En
lösning efter denna linje är dock av olika skäl mindre tillfredsställande.
Renskötselrätten är inte på samma sätt som andra särskilda rättigheter lokaliserad till vissa fastigheter. Det förtjänar också att nämnas att expropriationsreglerna, om de gjordes direkt tillämpliga på rätten till renskötsel,
skulle sakna den effekt som brukar kallas expropriationens avtalsslimulerande funklion (jfr Ljungman och Stjernquist, Den rättsliga kontrollen
över mark och vatten, Del II, s. 14). Rätten till renskötsel är som nämnts
inle överlåtbar och rättighet som ingår däri får ej av same upplåtas åt annan.
l\led hänsyn till vad jag nu anfört förordar jag att i den nya lagen tas in
bestämmelser om upphävande av renskötselrätten som i huvudsak motsvarar 5 § renbcteslagen. De föreslagna bestämmelserna är liksom nyssnämnda lagrum avsedda att tillämpas i stället för bestämmelserna i expropriationslagen om s. k. självständig rättighetsexproprialion. Vidare
skall liksom gäller i dag bestämmelserna i ·annan lagstiftning om upphävanåe eiier inskränkning av särskild rätt till fast egendom vara uteslutande
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tillämpliga vid sidan av den föreslagna rennäringslagens bestämmelser. Dessa
hlir alllså i huvudsak begränsade till sådana dispositioner som en markägare önskar göra på sin egen mark och för vilka tvångsräLL inte kan utverkas i annan ordnin$.
I fråga om remissinstansernas synpunkter på frågan om markanvtindningen inom renbclesområdena vill jag anföra följande. Avvägningen mellan intresset att använda renbetesmarkerna för andra ändamål än renskötsel och de renskötande samernas bcrätligade anspråk på trygghet i sin
näring är en ömtålig fråga. Det sammanhänger inte bara med att dessa intressen ofta bryts utan även med de skiftande förhållanden som råder inom
olika betesområden. Vissa områden är mera känsliga för ingrepp än andra.
Betestillgången varierar inom olika områden liksom från elt år till elt annat. Vissa Iappbyar har ont om vinterbete, andra har brist på sommarbete. Det är inte ovanligt att vissa renhjordar förflyttar sig mer än 50 mil
varje år, andra renhjordar är mera stationära. Betet utnyttjas alltså olika
intensivt och även driftsformerna varierar mellan lappbyarna. På en del
håll drivs renskötseln mera extensivt än på andra håll. Renhjorden får
ströva fritt större delen av sommarhalvåret. Därlill kommer alt de befogenheter som ingår i renskötselrätten varierar i styrka inom olika delar av renskötselområdet.
Som en allmän utgångspunkt bör enligt min mening gälla, att renskötselrätten liksom enligt gällande lagstiftning bör vika endast om så behövs för
att genomföra ändamål som framstår som angelägna från allmän synpunkt.
Om de remissinstanser som uttalar sig för ett mera effektivt markutnyttjande inom renskötselområdet menar att renskötselrätlen bör vika för enbart enskilda behov - där alltså allmänintresset är ringa - med anledning
av att marken t. ex. kan väntas ge högre avkastning, kan jag sålunda inte
biträda deras uppfattning. Nu angivna grundsats bör emellertid förses med
vissa modifikationer. I fråga om mark som sällan eller aldrig behöver användas för renbete eller som på grund av sin beskaffenhet har dåligt renbete eller som annars väsentligen saknar betydelse för renskötseln bör som
remissinstanserna anfört finnas utrymme för en mera förutsättningslös
avvägning av de motstående intressenas inbördes betydelse. I sådana fall
då marken inte fyller något verkligt behov för renskötseln tar således enligt min mening intresset av ett ur andra synpunkter ändamålsenligt utnyttjande av marken överhanden. I detta sammanhang bör anmärkas att
enligt Renbetesmarksutredningens uppgifter renbetesmarkerna omfattar en
sammanlagd bruttoareal av ca 165 000 km:!, större sjöar ej inräknade, och
att nettoarealen av de regelbundet utnyttjade betesområdena är i runt tal
137 000 km2 •
Jag delar de sakkunnigas uppfattning att det liksom f. n. bör ankomma
på Kungl. Maj :t att i varje särskilt fall pröva förutsättningarna för ren-
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skötselrättens upphävande. Den prövning det här är fråga om motsvarar den
prövning som Kungl. Maj :t gör i fråga om tillstånd till expropriation. Beträffande utformningen av bestämmelserna vill jag anföra följande.
De sakkunniga föreslår en allmänt hållen regel som överlämnar åt rättstillämpningen att i det enskilda fallet avgöra om ett ändamål är av så viisentlig betydelse för det allmänna att renskölselinlresset bör vika. Som skäl
åberopas att varje försök till närmare definiering av ändamålen ganska
snart skulle te sig föråldrat. Inom expropriationslagstiftningen tiIHimpas
den metoden alt lagen uttömmande anger cxpropriationsanledningarna. Ett
sätt alt niirmarc ange vilka allmänna intressen som skall beaktas vore att
som SSR påyrkar såsom förutsältning för upphävande av renskötselrätt
kräva att någon av de olika expropriationsanlcdningarna föreligger. En sådan lösning iir dock enligt min mening inte tillfredsställande. Som framgått
råder det helt speciella förhållanden inom rcnskötsclområdet. Med hänsyn
härtill bör det vara möjligt för Kungl. Maj :t att, om starka allmänna intressen motiverar det, ge tillstånd till att renskötselrätten upphävs, även
om ett åberopat ändamål inte kan tillgodoses genom expropriation ..Jag avser t. ex. behovet av mark för vissa kollektiva anHiggningar för det rörliga
friluftslivet. Jag vill också hänvisa till att Kungl. Maj :t med stöd av 5 §renbeteslagen förordnat om undantagande av mark från samernas begagnande för ändamål som inte torde falla under expropriationslagen t. ex. för anläggande av en i·enforskningsstation. Ett annat skäl som talar för att göra
ändamålsbeskrivningen något mera tänjbar än enligt expropriationslagcn
år att de rcnskötande samerna enligt renbetcslagen inte har rått att överlåta sin rätt eller upplåta rättighet som ingår i rcnskötselrätten och inte
heller med bindande verkan kan träffa avtal om att avstå från rätten till
renskötsel. Det innebär att, även om samerna är beredda alt godta alt renbetesmark avstås för ändamål av viiscntligt allmiint intresse, rättslig möjlighet saknas att ta marken i anspråk, om detta ändamål formellt sett inte
kan inordnas under cxpropriationslagens ändamålsheskrivning.
Av nu anförda sk~il förordar jag alt renskötsclräftcn efter tillstånd
av Kungl. Maj :t skall kunna upphävas inom visst rcnbetesområde när marken behövs för iindamål som anges i exproprialionslagen eller för annat
ändamål som är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. För det fall
elt område är väsentligen utan betydelse för renskötseln, bör man som jag
tidigare framhållit inte lägga så stor vikt vid ändamålets betydelse. I så fall
hör rätten till renskötsel i markområdet kunna upphävas, om det är till
nytta från allmän synpunkt.
I fråga om ersällningens omfattning och dess bestämmande i de fall renskötselriitlen upphävs är jag helt ense med de sakkunniga och flertalet remissinstanser om att cxpropriationslagens värderingsreglcr och dess regler
om domstolsförfarandct bör gälla i tillämpliga delar. Närmare angivet är
det bestämmelserna om s. k. självständig rätlighetsexpropriation, dvs. det
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fall då en bestående särskild rätt till fastighet exproprieras självständigt
nlan samband med att fastigheten avstås, som avses få motsvarande tilllämpning.
De sakkunnigas förslag till hestiimmclse om förhud i vissa fall för ägare
eller brukare av r<'nbelesmark atl ändra markens användning har i huvudsak godtagits av rernissinstanscrna. På vissa punkter framförs emellertid
erinringar.
De sakkunniga har begränsat regelns ti!Wmpningsområde geografiskt till
de lrakter där renskötsel iir tillåten under hela året. Någon remissinstans
Hrågasiitter om inte hestfönmelscn borde giilla även de omräden där renskötsel iir tillåten endast under vinterhalvåret. SSR godtar den föreslagna
begriinsningcn men framhåller att regeln inte får leda till all samerna fråntas möjlighelen all framslälla ersättningsanspråk såvitt avser sådan mark
di:ir renskötsel iir tillåten endast under vinterhalvåret.
Vidare har de sakkunniga föreslagit att förbudsregcln skall drabba endast åtg~irder av påtagligt betydelsefull karaktär. Varken smärre ändringar
i nnviindningssättet -- t. ex. införande av nya metoder i skogsavverkningen
- eller mindre väsentliga oliigenheter för renägarna bi.ir drabbas av förbudsheslänunelsen. SSH invänder mot förslaget i denna del alt samerna inte
hör vara skyldiga alt tåla ens sådana mindre ändringar i markens användning som inte medför väsentliga olägenheter för renskötseln.
De sakkunniga föreslår också den begränsningen i förbmlsrcgeln alt den
inte skall giilla bebyggelse inom område som ingår i fastställd generalplan,
stadsplan eller byggnadsplan och inte heller företag vars lillåtlighet skall
prövas enligt vattenlagen. Flera remissinstanser kritiserar de sakkunnigas
förslag. Det framhålls att regeln bl. a. synes innebära alt Kungl. Maj :ts tillstånd till npphiivande av renskötselrälten krävs för gruvdrift inom område
där renskölsel är tillåten, något som i vissa fall kan innebära en inskränkning i gruvlagens bestämmelser om rätlen att bearbeta mineralfyndighet.
Från några håll görs gällande att förbudsregeln inte bör drabba viigbyggnadsföretag, vars tillåtlighet prövats enligt lagen om allmänna viigar.
De sakkunnigas förslag till bestiinunelscr om förbud i vissa fall mot iinclrad markanviinclning råder enligt min mening bot på en väsentlig hrist i m1
gällande lagstiftning. F. Il. saknas bestämmelser i renbeteslagen som hind.rar markägaren att genom ensidigt handlande vidta åtgärder som gör vrirdefnll renbetesmark oanvändbar som renbete. Som de sakkunniga påpekat
kan detta i praktiken leda till samma resultat som om marken undantagits
från renskötsel utan att sådan ersättning utgår som i vissa fall skall liiinnas för intrång genom undanlagande enligt 5 § renhetcslagen. Dclla är givetvis inte tillfredsställande. En bestämmelse om förbud mot iindrad markanviindning kan emellertid som de sakkunniga framhåller inte göras ovillkorlig. Vissa bestämda begränsningar måste göras för att tillgodose markiigarens berälligade anspråk på att få disponera över sin egendom. Försla-
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get att förbudsregeln inle skall omfatta de områden där renskötsel iir tilllåten endast vintertid är enligl min mening väl moliyerat och hör genomföras. Vidare bör som de sakkunniga föreslagit förbudet gälla endast sådan
mark som faktiskt kommer till anviindning för renskölsel. Med anledning
av SSR:s erinran att samerna inte bör vara skyldiga att !åla ens sådana
mindre ändringar i markens användning som inte medför avsevärd skmla
för renskötseln vill jag anföra följande.
Det måste beaktas att bestämmelsen om förbud mol iindrad markanvändning skall utgöra ett komplement till bestämmelsen att riitten till ren·
skötsel kan bringas att upphöra endast efter tillstånd av Kungl. :\faj :l. Bestämmelsen är alltså inte avsedd alt fungera som en materiell regel som
fastslår vilka intrång de renskötande samerna är skyldiga att låla utan ersättning. Man måste alltså skilja mellan frågan huruvida det är tillåtet all
ändra markens anviindning eller inte och <len vidare frågan om och i vad
mån samerna har rätt till ersättning för intrång i rätten till renskötsel. .Jag
kommer senare all något närmare behandla sist nämnda fråga . .Jag biträder
de sakkmmigas förslag alt förbudsregeln inte hör omfatta åtgärder som
innebär mindre väsentliga olägenheter för renägarna. Vad som är väsentlig olägenhet för renägarna kan lätt bli föremål för delade meningar. Det är
därför inte helt tillfredsställande att i första hand markiigaren eller brukaren av marken själv skall avgöra om olägenheten kan väntas bli viiscnllig
eller inte . .Jag är emellertid beredd alt tillstyrka de sakkunnigas förslag, eftersom den föreslagna förbudsregeln i huvudsak gäller kronomark. De statliga markförvaltande myndigheterna får anses väl kunna bedöma om en
ifrågasatt ändrad markanvändning kommer att innebära elt så krafligt intrång i samernas möjligheter att använda marken atl del hlir fråga om all
begära upphävande av renskölsclrätten. Givetvis skall myndigheten samYåda med den sameby för vilken åtgärden kan få betydelse. I likhet med de
sakkunniga anser jag att tillämpningen av den föreslngna förbudsbestämmelsen bör ankomma på allmän domstol.
Remissinstansernas kritik mot förslaget att från förbudsrcgelns tilfampningsområde skall undantas endast företag vars tillållighel skall prövas enligt vallenlagen och beb~'ggelse inom faslställl planområde har samband
med frågan hur bestämmelsen om upphävande av renskölsclriill förhåller
sig till annan tvångslagstiftning enli.gt vilken särskild rätt Lill faslighcl
måste vika . .Jag har tidigare hiivdat att bestiimmelserna om upphtivandc av
renskölselriilt hör vara tillämpliga endast om tvångsriitl inte kan utverkas
med slöd av sådan lagstiftning som vatlcnlagen, allmänna väglagen och
gruvlagen. En grundliiggande princip bör också vara att dubbclprövning
undviks så långt det är möjligt. Från dessa ulgångspunkter hör enligt min
mening från förbudsregelns tillämpningsområde vara undantagna inte bara
vattenbyggnadsföretag och bebyggelse inom faslställt planområde utan också väg, gnn'a och andra företag vars anläggande prövas i särskild ordning.
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.Jag går nu över till frågan om nyltjanderiittsupplåtelser på de områden
som är avsatta till samernas nteslulande begagnande, dvs. p:l. kronomark
under statens omedelbara clisposilion inom lappmarkerna ovan odlingsgriinscn och på renbelcsfjiilJen. Eil flertal remissinstanser har anslutit sig
till resen-an tens uppfattning atl reglerna om upplåtelser bör u l l"ormas så att
en från samhiillsekonomisk synpunkt optimal anvi.indning :w renbetesmarkerna mHlerHillas. SSH å sin sida hiivdar att samebyarna sjiilva bör få svara
för alla slag av nyltjanderältsupplåtelsc•r på dessa marker. I anclra hand
yrkar SSR alt nuvarande bestiimmelscr behålls helt oföriindrade och hiinvisar lill de riillegångar som pågår mot kronan angående samernas rättigheter inom dessa områden.
Det finns anledning alt i della sammanhang något erinra om tillkomsten
av nu gällande ordning för dessa nyltjanderfötsupplålelser. Med anledning
av SSR :s ytlrande vill jag framhålla att vare sig denna redogörelse eller mina
förslag mol bakgrund av redogörelsen självfallet inte innebär något slällningslagande till pågående rättegångar.
Genom uppdragandet av odlingsgränsen avsågs alt skapa ett åt samerna
förbehållet område som de skulle få använda till underhåll för sig och
renarna. Genom 1886 års renbeteslag förbjöds samerna alt anYiinda dessa
områden till upplåtelse av slåtter och betesliigenheter ål bofasla med hiinsyn till de olägenheter som visal sig kunna uppkomma därav. I stället föreskrevs i lagen att sådana upplåtelser liksom av jakt och fiske skulle, om
det kunde ske utan skada för samerna, verkslällas genom liinsstyrelsen. De
genom upplåtelserna inflytande medlen skulle användas till förmån för samerna. Motsvarande bestiimmelscr finns i 1898 års renbeleslag. Genom 1928
års renbeleslag vidgades bestämmelserna om nylljanderättsupplåtelser till
att omfatla upplåtelse av dels bete, slåtler, grustäkt och annan därmed jämförlig nyttighet som inte anviindes av lapparna, dels jakt och fiske, dels
nyltjanderätt till inägor. Det skulle således ankomma på länsstyrelsen alt
upplåta dessa nyllighetcr och avgifterna för dem skulle mwiindas Lill förmån för samerna. Av förarbetena till 1928 års lag framgår all vissa remissinstanser riktade krilik bl. a. mot förslaget att låta bcstiimmelserna omfatta grustäkl. Dessa remissinstanser ansåg att lillgodogörande av grusliikl eller annan därmed jämförlig nyttighet inte borde medges samerna.
Samerna borde endast kunna få ersättning för den minskning i renbete
som eventuellt kunde uppslå vid sådana upplåtelser. Inkomst av annan upplåtelse än som avsågs i 1898 års renbeteslag borde inte tillkomma samerna
ulan slatswrket. Departementsehefen genmälde bl. a. att det här inlc var
fråga om att undanta vissa större områden från samernas begagnande.
l sådana fall borde ersättningen innebiira skälig gollgörclse för det minskade renbetet och inte omfatta all den avkastning som utvinns ur det undantagna området. Såvitt avsåg upplåtelser av nyltjanderättigheter var det
däremot fråga om endasl mindre omfattande sådana, för vilka inte fordra-
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des någon Kungl. l\Iaj :ls förklaring som upphiinle samernas riill all lwgagna områdel i fråga. Liksom enligt tidigare lagsliflning borde enligl deparlernen lsehefcn de renskötande samerna för sådana upplftlelser inom trakterna oyanför ocllingsgriinsen nch på renht'lcsf'j iillen, Yilka trakter i första
hand Yar avsedda for de renskölande samerna, böra heredas kompensalion.
Denna horde liksom tidigare gottgöras dem pt1 eld siitkl all an·endeaYgirtcrna ingick till Jappfonclen.
Senaste lindring i H)28 års renbeleslag gjorclC's år 1947. Då utvidgades
besliimmelserna om nylljanderällsupplftlclscr ytterligare till att omfatta
iiYcn upplåtelse av nyttjanderätt till mark clels med hiinsyn till den allmiinna samfärdseln, dels för hoslacl eller annat liknande iinclamM. I fråga om
avgifterna för upplätelse föreskrivs all de enligt bestämmelser som ges a\'
Kungl. l\Iaj :L skall an\'iindas antingen li11 fi.irmån för samerna eller oeksä
för verksamhet på den mark upplåtelsen avser.
Enligt min mening saknas anledning att nu frångå de principer som ligger hak om hcstiimmelserna om nyltj ancleriitisupplålclser. Xwn i fortsiillningen hör alllsä besWmmelserna om upplåtelse på dessa marker - som
i försla hand iir avsedda fiir de renskölande samerna - endasl giilla mindre omfattande nylljanderiittsupplålelser som inle ml'tlför skada för renskötseln. För nylljanderättsupplålelser av sWrre omfallning får man falla
tillbaka på de heslämmelser om upphiiYande av riill till renskiilsel som jag
nyss behandlat. Vissa remissinstansers önskemål att hesliimmelserna utformas så alt de främjar en från samhiillsckonomisk synpunkt optimal användning av markerna går alltså enligt min mening för Jängt. En annan sak
är att nuvarande heslännnelser måhända Li11ämpas väl reslriklivt. S:.'t I. ex.
torde det finnas utrymme för ell större antal fiskeupplåtelser utan att samernas rättigheter träds för nära.
SSR:s yrkande att samebyarna själva skall få svara för alla slag av nytljanderiittsupplålelser i de trakter det här är fråga om kan jag av flera skiil
inte biträda. Yrkandet synes delvis grunda sig pft SSR :s uppfallning att
samerna har l'n starkare riill lilJ dessa marker iin som framgår av renhcteslagen. Enligt de sakkunniga bör man vid frågans bedömande i första
hand anlägga praktiska synpunkter. På vacl sätt tiJlgocloses häst de intressen som både samerna och övriga befolkningsgrupper numera har inom dessa vidsträckta områden? De sakkunniga anser det vara uppenharl atl endast en statlig förvaltning kan komma i fråga för uppgiften. En samisk förvaltning torde i praktiken inte kunna utformas så att elen inncfallar tillriickliga garantier för att övriga befolkningsgruppers intressen blir tillgodosl·dda i skälig omfattning. Denna uppgift hör därför enligt de sakkunniga
liksom f. n. handhas av statlig myndighet. ,Jag finner inte skäl all fiireslft
iindring i det system som nu tillämpas.
De sakkunnigas förslag alt bestämmelserna om nyttjanderiittsuppJätelser
görs mera enhetliga kan jag i hun1dsak ansluta mig till. Jag iir ocks:'.'i ense
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med de sakkunniga om all som hun1dregel bör fastsUts alt nytljanderiilt
får upplåtas endast om upphHclse kan ske utan avsevärd olägenhet för renskiitseln. Liksom gäller f. n. biir samerna alltså vara skyldiga alt tåla smärre olägenheter som en upplåtelse kan innebära. Upplåleiser som innebiir
avseviird olägenhet för renskötseln är däremot inle tillåtna. Jag delar ocks[1
de sakkunnigas uppfattning att samerna liksom hittills hi»r beredas kompensation för upplåtelser på de marker det här iir fråga om. Denna kompensation hör liksom f. n. i flertalet fall utgöras av m·giflen för nytljanderätts11pplålelsen och sådan avgift bör utgå, även om upplåtelsen kan ske
utan varje olägenhet för renskölseln. Självfallet vore det mera Lillfredsställandc med en regel som tillförsäkrade samerna ersiiltning med belopp
som i varje siirskilt fall motsvarade den olägenhet som drabbade renskiilseln genom en upplåtelse. Beaktas bör dock all det ofla är svårt att rätt
värdera de olägenheter som orsakas renskiitseln genom en upplåtelse för
vars till:H lighet krävs atl upplåtelsen inte är till avsevärd oliigenhet för
renskötseln. Fiirdelarna med en enkel schematisk regel är stora. Hiirigenom
undviks l vis ler och parterna besparas kostnader och besvär. .Jag anser del
diirför vara en rimlig lösning alt liksom f. n. kompensation i allmänhet ulg:"tr med belopp som motsvarar avgiflen för upplåtelsen. Kan samerna visa
att de lidit större förlust genom upplåtelsen än som svarar mot nämnda belopp, bör de kunna få förlusten ersatt.
I fråga om vissa slag av nyttjanderättsupplåtelser talar emellertid överviigande skiil för att ersiittningen för eventuell skada och oWgenhet besläms
till belopp som biillre motsvarar den skada eller ofagenhel som uppstår ..Jag
Ctsyftar närmasl sådana upplMelser som avser rält alt tillgodogiira sig nat111·lillgångar såsom vattenkraft, grustäkt och icke inmutningsbara mineraler,
dvs. s:"tdant som inle är att hänföra till faslighclers vanliga avkastning ..Tag
kan i det sammanhanget erinra om att de sakkunniga i samband med behandlingen av frågan om ersättning vid undantagande av mark från hcgagnande för renskötsel ändamål särskilt strukit under alt riitten till ersi:itlning hör vara, som de sakkunniga uttrycker det, begränsad lill skada p:."t
och intrång i den nyttjanderiilt som Lillkommcr de renskötselbcrälligadc,
dvs. i sjiilva renbelesrällen och de med denna förknippade särskilda rättigheterna. Det särskilda värde som det undantagna området kan äga exempelvis på grund av förekomsten av vattenkraft, grnvfyndighct eller tomlförsäljningsrnöjligheler omfattas enligt de sakkunniga inte av nylljandcriillen
och det bi.ir därför inte påverka ersiillningen till de renskiitselber~itligade .
.Jag föreslår därför att s:"tvitt avser upplålelse av riitt atl tillgodogiira
sig naturtillgångar ersiillning i sli-illet skall utgå för den skada eller oliigenhet som i det särskilda fallet drabbar rcnskölseln genom upplåtelsen. I\:an
frivillig överenskommelse ej träffas, hiir ersällningen besliimrnas av domstol. .Jag vill än en gång understryka att de upplåtelser del här giiller iir
sådana som inte är till avseviird oliigenhet för renskölseln. För upplåtel-
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ser som kan innebära avsevärda oliigenhcler för renägarna får man
falla tillbaka på bestämmelserna om upphiivande av renskötselrätt.
över skogsfångel på kronans marker - borlsell från den rätt samerna
har all La virke till husbehov - disponerar staten i kraft av sin äganderiill.
Avverkningen bedrivs i stor utslril.ckning i domiinverkels regi., Det förekommer att domärwcrket upplåter rätten all avverka skog. Enligt giillande
rätt föreligger ingen skyldighet att anviincla avgift för sådan upplåtelse till
förmån för samerna. Enligt min mening saknas anledning atl göra någon
ändring i delta avseende.
I ett avseende anser jag atl de sakkunnigas förslag i fråga om upplåtelser giir alllför långt. De sakkunniga har föreslagit all, när särskilda skäl
föreligger, jakt- eller fiskcrättsupplåtelse till skillnad mot vad nu gäller
skall kunna avse aJI rätt lill jakt elJer fiske inom ell visst område. Som
skiil [1heropas jakt- och fiskevårdssynpunkler. SSH. har riktat hård kritik
mol fÖrslngel som enligt SSH. innehiir alt samernas riill till jakt och fiske
p~t så sätt skulle kunna utsläckas inom stora områden ..Jag anser all samerna har Yisst fog för sin kritik ..Jag vill erinra om att samerna i dag jagar
och fiskar inle bara for eget behov ul:ln iiven till a\·salu. Cpplåts jakt
eller fiske med ensamrätt liJl ulomslåendc, kan upplåtelsen liitt uppfattas
som clt betydande ingrepp i samernas rättigheter. SSR har föreslagit en annan lösning av frågan, såvitt avser fisk('t. För att friimja fiskeviir<len och
fiskets utnyttjande föreslås sålunda alt sameby ges möjlighet alt avstå fr:ln
all utöva sin fiskeriilt i viss sjö, diir exempelvis en fiskeförening inplanterat iidelfisk. SSR:s förslag jämfört med andra uUalanden :n- SSH., lonle innebära alt veloriitt skall tillkomma samebyn, såvill avsPr frågan om allt
fiske i en sjö skall få utövas av hyn 11lomståendc personer. Jag iir beredd
att godta SSR:s förslag. Det bör alllså inle komma i fråga att utestänga
samerna i en by från fisket i ett visst vallen om samebyn motsätter sig det.
Det hör krävas medgi,·ande från samebyn för att så skall få ske och det hör
ankomma på samebyns stämma alt ge uttryck för medlemmarnas vilja .
.Tag \ill i detta sammanhang i:iven la upp de sakkunnigas förslag till föulring i Jagen (1960: 1:!0) om fiskevårdsområden. De sakkunnigas förslag till
ändring i denna lag tar sikte på all underliitta anslutningen av vattenomn1den, där samerna har fiskerält, till fiskevårdsornråden. Gennm sådan anslutning iorde enligt de sakkunniga i många fall såväl fiskevården som fiskets utnyttjande kunna verksamt förbiittras. Frågan berördes i prop. 1 !H:iO:
50 nw<l förslag tiU lag om fiskevårdsornråden m. m. Departemenlschefen uttalade bl. a. alt en utgångspunkt för den föreslagna lagstiflningen var alt
den inle skulle göra intrftng i samernas rättigheter och intressen. Denna
synpunkt torde enligt deparlementschefcn bäst tillgodoses på det siiltet att
man från Jagens tillämpningsomräde undantog de områden som blivit anvisa1le Lill samernas uteslulamle begagnande saml beträffande ÖYriga områden, diir samerna ägde ulöva sitt fiskeprivilegi•1111, endast gjorde elt gene-
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rellt förbehåll för denna rätt. Anledningen till denna klyvning var enligt
departementschefcn bl. a. den att behovet av att inriitta fiskevårdsområden
ovan odlingsgränsen kunde antas vara förhållandevis ringa. Skäl saknas
enligt min mening atl frångå detta ställningstagande i frågan. Därtill kommer att syftet med de sakkunnigas förslag i viss mån får anses vara tillgodosett genom förslaget att hela fisket i visst vatten skall kunna upplåtas,
om samebyn medger det.
Även en annan fråga om upplåtelser på renbetesmark bör behandlas i delta sammanhang. 1960 års riksdag har begärt utredning angående rätten för
jordbrukare i Norrbottens lappmark till rntten och fiske (3LU 1960: 26,
rskr 259). Med anledning härav Lillkallades år 1961 en sakkunnig för att
utreda och avge förslag i fråga om avgiftsfri fiskerätt för jordbrukare i
Norrbottens läns lappmarker. Utredningen avsåg alt klarlägga förutsättningarna för att den bofasta jordbrukande befolkningen i Norrbottens läns lappmarker skulle få en avgiftsfri fiskcrätt i kronans vatten såsom tidigare skett
i Västerbottens län. Rätten till fiske gick nämligen förlorad för de enskilda
jordägarna i samband med avviltringen som huvudsakligen avslutades under 1800-talet. I en promemoria, avlämnad i december 1968 (Slencil Jo 1968),
föreslår den sakkunnige på anförda skäl att ägare eller brukare av vid avvittring bildad jordbruksfastighet inom Norrbottens läns lappmarker, som
är bosatt i den kommun där fastigheten är belägen och som inte på egen
eller av honom brukad fastighet har för sig och sin familj tillräckligt fiske,
skall efter ansökan hos myndighet, som handhar förvaltningen av kronans vallen i orten, avgiftsfritt erhålla erforderlig rätt till fiske på kronans
vatten. Upplålelscn skall avse i första hand husbehovet men om så anses
lämpligt för hans och familjens utkomst fiske även för avsalu. Upplåtelsen skall avse vallen som med avseende på närbelägenhet, fisktillgång och
eljest får anses lämpligt och gälla fem år i siinder om inte särskilda omständigheter föranleder annat. Jordbrukaren i fråga skall i förekommande
fall ha företräde framför annan sökande än yrkesfiskare. I fråga om förslagets inverkan på samernas fiskerätt framhåller den sakkunnige alt det
med hänsyn lill det ringa antalet upplåtelser det kan bli fråga om utan
vidare är klart all intrång inte kan ske i samernas fiskerätt.
Liksom remissinstanserna godtar jag den sakkunniges förslag att den
personkrets det här är fråga om tillförsäkras avgiftsfri fiskerätt ..Jag vill
endast tiWigga att jag ansluter mig till vissa remissinstansers uppfattning
att samtidigt som förslaget genomförs ett årligt belopp, som svarar mot arrendebortfallet för samerna såvitt avser fiske i kronan tillhöriga vatten
ovanför odlingsgränsen, bör komma samerna till godo.
Avslutningsvis vill jag i fråga om de förslag som jag har lagt fram i detta avsnitt framhålla att de endast ger ramen för den rättsliga behandlingen av vissa av de allvarligare konfliktsituationer som kan uppkomma mellan de renskötande samerna och iigare eller brukare av mark inom renbetes-
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området. Självklart kan andra konfliktsilnalioner uppkomma och lika
självklart står det öppet för en samchy eller renägare som lider skada genom ingrepp i renskötselrält alt vi:iclrn lalan vid domstol. Sådan talan kan
gå ut på ersättning. förhud eller skadeförebyggande åtgiir<ler. Jag har \ivervägt huruvida det iir möjligl alt i lagen la in en hesliimmelse som anger
att förhållandet mellan faslighctsiigare eller nylljanderättshavare å ena sidan och sameby eller dess medlemmar a andra sidan h\ir hygga på principen om strikt ansvar, alltså ett ansvar oberoende av uppsåt eller vårdslöshet. Det iir emellertid tveksamt om en sådan regel hör gälla nlan inskränkningar. Så t. ex. kan ifrågasättas om regeln bör gälla fulll ut inom hela
renbelesområdel. AU i lug närmare ange några principer är svärt. Några
oskrivna allmänna regler finns mig veterligen inte. Mycket lalnr för att
frågor av detta slag överliimnas åt riitlspraxis.

11.4 Rationalisering, stödåtgärder m. rn.
Lönsamheten i rennäringen är som nyss nämnts dålig inom slora delar nv
renskötselområdet. Rennäringssakkunniga har framhållit alt det i stor utsträckning beror på atl driftsenheterna är för smä och att arbetskraften
därigenom inte är rationellt utnyttjad. Från såväl rennäringens som samhällets synpunkt är det av största betydelse att arbetskraften, hetestillgångarna
och den tekniska utrustningen inom näringen utnyttjas så effektivt som
möjligt. Därigenom skapas förutsättningar för alt göra rennäringen i hela
renskötselområdet lönsam och ge dem som är sysselsatta i renskötseln en
fullt tillfredsställande försörjning. Detta medför emellertid alt antalet i renskötseln heltidssysselsalta kommer att minska. Samtidigt har rennäringen
med nuvarande driftsformer ett påtagligt behov av tillfällig arbetskraft vid
arbetstopparna. l\Jed hänsyn härtill liksom också till andra förhällanden
såsom yrkesutövarnas trivsel kan uttunningen av elen samiska befolkningen
i det berörda området inte drivas alllför långt. Hiirlill kommer all renskiitselutövarna sedan lång lid tillbaka utövat en rad binäringar. Den omständigheten att en ny tid kräver ett slort mått av specialisering får inte medföra
att dessa binäringar försvinner. Det iir därför enligt min mening angeläget
alt sysselsättningsskapande åtgärder vidtas så all de samer som framdeles
inte får tillräcklig sysselsättning inom själva renskötseln !'å långt möjligt
skall kunna få annan syssclsällning inom området i fråga.
Stora delar av de områden där renskötsel bedrivs kan förutses bli allt mer
attraktiva ur turislsynpunkt. I takt med den växande turismen i fjälltraklerna ökar också arbetstillfällena inom luristnäringen. Med den kännedom om
lokala förhållanden m. m. som samerna besiller hör det finnas slora m\ijligheter för samer till hel- eller deltidssysselsätlning inom Luristnäringcn. Man
bör enligt min mening eftersträva att vid upplåtelser av renbetesmark för
turiständamål skapa arhelslHlfällen för samer . .Jag vill i det-la sammanhang
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erinra om att jag år 1969 tillkallade sakkunniga för planering av turistanläggningar och frilnflsområden m. m. I utredningen ingår en renägare som
expert. Med ökande Lnrism bör efterfrågan på samcslöjd också komma att
öka. Slöjden kan därför för många bli en betydelsefull inkomstkälla. Givetvis
kan äYen andra näringsfång som L. ex. fiske visa sig lämpliga som hel- eller
d cl tidssysselsätlning.
Del framstår som en väsentlig uppgift för lanlbruksnämndcrna att efter samråd med bl. a. samerna själva och arbetsmarknadsmyndigheterna
-- inom rcnskötselområdct skapa arbetstillfällen för samerna. Beredskapsarbeten bör i vissa fall kunna komma i fråga för bl. a. äldre personer. Det
ankommer på lantbruksstyrelsen att centralt följa nämndernas arbete på
detta område och framlägga de reformförslag vartill utvecklingen kan leda.
Jag har i det föregående redovisat rennäringssakkunnigas förslag rörande
stödet till rennäringens rationalisering. Remissinstanserna har i huvudsak
inte haft några invändningar mot förslaget. Även jag finner detta i allt väsentligt vara väl grunda!.
De allmänna förutsättningar, som gäller för stödet åt jordbrukets rationalisering, bör enligt de sakkunnigas förslag i huvudsak tillämpas även i fråga
om stödet åt rennäringen. I likhet med remissinslanserna delar jag denna
uppfattning. För stödet bör sålunda gälla den huvudprincipen att den ifrågasatta investeringen är önskvärd ur allmän synpunkt och samhällsekonomiskt motiverad. Liksom när det gäller statligt slöd till särskild rationalisering inom jordbruket i Norrland och därmed jämförbara bygder bör hänsyn
även tas till näringspolitiska och sociala skäl. Vidare bör i princip krävas
att investeringen är lönsam ur företagsekonomisk synvinkel. Liksom beträffande statligt ekonomiskt stöd till jordbrukets rationalisering bör stödet till rennäringens rationalisering huvudsakligen utgöras av kreditgarantier. När det gäller kravet på företagsekonomisk lönsamhet har de sakkunniga med hänsyn till de speciella förhållandena inom rennäringen föreslagit att lönsamhetskravet mildras övergångsvis. Vad de sakkunniga i denna del föreslagit anser jag mig kunna bitriida. Kostnaden för en särskild invcsteringsåtgärd bör vara skälig i förhållande till nyttan därav från allmän
och enskild synpunkt.
För alt syftet med rationaliseringsstödet skall kunna uppnås måste vicl
behandlingen av ansökningar om sådant stöd tillses att samebyns förvaltning
ii.r lämpligt organiserad. Det är vidare angeläget att åtgärden sätts in i sitt
sammanhang med hela byns renskötsel. Liksom beträffande det ekonomiska
stödel Lill jordbrukets rationalisering hör stödet till rennäringen kunna utgå
till såväl enskild som juridisk person, dvs. i regel samebyar. Som de sakkunniga framhållit bör vissa stödformer helt förbehållas byarna.
Självfallet bör stöd inte lämnas om åtgärden med hänsyn till invcstcringskoslnadens storlek eller sökandens ekonomiska ställning bedöms kunna bli
genomförd utan stöd. Särskild uppmärksamhet bör därvid iakttas när same-
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by söker ekonomiskt stöd. Tillgången på sådana fondmedel i en sameby som
behövs för alt uljämna rörelscresullalel mellan olika räkenskapsår, hör
emellertid inle utestänga byn från stöd.
Utvecklingen inom rennäringen leder liksom inom andra niiringsgrenar
till ökade krav på företagarnas yrkesskicklighet. Vid behandlingen av ansökningar om stöd åt rennäringen bör vedcrböramle prövningsorgan förvissa sig om alt den enskilde sökanden resp. driflsledningen inom samebyn
har tillräcklig yrkesskicklighct och även i övrigt besiiter de personliga förutsätlningarna för en framgångsrik renskötsel.
Jag går härefter över till de olika formerna för det ekonomiska stödet och
de speciella reglerna för dessa. De sakkunniga har föreslagit all staliig kreclitgaranti beviljas för lån som är aYSedda alt underlätta övertagande av
renar och inventarier m. m., s. k. rendriftslån. Sådan garanli hör enligt de
sakkunniga lämnas även för lån som är avsett alt i andra fall utöka reninnehavet hos enskild näringsntövare samt för att underlätta övergång till
lämpligare sammansältning av renhjordar. Förslaget har inte mötts av några
erinringar vicl rcmissbehandlingen. Även jag hiträder förslaget. De sakkunnigas förslag alt bidrag, s. k. rendriftshidrag, i vissa fall skall kunna utgå
har jag heller ingen erinran mot.
Rennäringssakkunniga har vidare föreslagit atl krcditgaranlier för s. k.
rationaliseringslUn skall kunna utgå för alt finansiera nyanläggningar och
förbättringar av olika fasta anläggningar såsom arbetshagar, arhetarbosli:ider, stiingsel, slaktanläggningar. .Jag biträder vad de sakkunniga föreslagit.
Förslaget om alt rationaliseringshidrag skall kunna utgå med upp till
40 % av invesleringskoslnadcn har föranlclt påpekanden fdn vissa remissinstanscr. Lantbruksslyrelsen anser att det vid en samlad upprustning hiir
övervägas en bidragsniYå på 50 % . Andra remissinslanser framhåller att hidrag i inledningsskedct bör kunna utgå med högre procenlsats än 40 med
hiinsyn till att hi<lrag f. Il. kan ulgå av lappfondsmedel till hela investeringskoslnaden ..Jag hilräder förslagcl alt ralionaliseringsbidrag skall kunna utgå
med upp till 40 % av investeringskostnaden.
Vad rennäringssakkunniga föreslagit beträffande redskapslån och rcdskapsbidrag kan jag också biträda. Kreditgarantier för redskapslån bör säledes kunna utgå Yid anskaffning av transportredskap och andra rörliga
driftsanordningar som innebär nyuppsätlning eller uhidgning av tidigare
bestånd av tekniska hjälpmedel. Garanti bör också kunna beviljas för inYcslering i byggnad för garagering av transportfordon för levande renar. Liksom beträffande maskinlånen på jordbruksområdct bör garnnli beviljas med
hiigst 80 % av den del av kostnaden som inte täcks av eventuellt bidrag. Fiir
såväl redskapslån som redskapshidrag bör gälla alt den tilltänkta investeringen skall överstiga 3 000 kr.
Beträffande amorleringslillcrna ansluter de sakkunnigas förslag nära till
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vaJ som gäller på jordbrukets områJc ..fag kan därför biträda förslaget. Jag
vill dock erinra om att amorteringstiden inom de av mig sålunda föreslagna
griinscrna bör bestämmas i varje enskilt fall med hiinsyn till objektets v~1r
akl ighel.
Liksom beträffande statens stöd till jordbrukets rationalisering bör Kungl.
i\Iaj :t då det gäller rennäringen generellt få bevilja lån och bidrag iiven om
della innebär att jämkning sker av de villkor för stödgivningen som jag
förordat i det föregående, om särskilda omständigheter föreligger och efter
prövning i varje särskilt fall. övriga bestämmelser för den kreditgaranlioch hidragsgivning som jag nu behandlat bijr Kungl. Maj :t eller, efter
Kungl. Maj :ts bemyndigande, lantbruksstyrelsen få meddela.
Hcnnäringssakknnnigas nllal:mde i fråga om en reklamkampanj för renkött möts positivt av remissinstanserna. Enligt min mening bör frågan om
främjandet av renköttets avsättning lösas efter i huvudsak de riktlinjer som
gäller för Svenska fruklfrämjandet. Administrationen bör göras så enkel
som möjligt. .Jag räknar med att för ändamålet behövs ett årligt anslag av
lmdgelmedcl om 20 000 kr. Det bör ankomma på Kungl. Maj :t alt meddela
närmare bestämmelser i ämnet.
Liksom de sakkunniga och flertalet remissinstanser anser jag alt griinsskydd för renkött f. Il. inle bör övcrvi-igas.
Vad gäller andra former av stöd åt rennäringen, såsom stöd åt SSR och
Svenska sektionen av samerådel, för avel av renvallarhundar. samt för utredningar i rennärings- och fiskefrågor, förordar jag att stöd av delta slag
skall utgå även i fortsättningen.
Hennäringssakkunniga har föreslagit alt rådgivnings- och upplysningsverks::unhelen i rennäringsfrågor uppdras åt lantbruksstyrelsen på det centrala planet och lanlbruksnämnderna på det regionala planet. .Jag biträder
förslaget. Jag vill dock understryka att vad nu sagts givetvis inte hindrar att
r{tdgivning även bedrivs genom samernas egna organisationer.
De sakkunniga har framhållit angelägenheten av att ett register över rennäringsförelagen upprättas för att underlätta hedönmingen av förhållandena
inom näringen och av lämpliga rationaliseringsåtgärder m. m. Även jag anser att ett företagsregister inom rennäringen skulle bli ett värdefullt hjälpmedel i ralionaliseringsverksarnhelen . .Jag tillstyrker därför de sakkunnigas
förslag om ett sådant register. Som de sakkunniga föreslagit bör registret
föras av lantbruksnämnd. Det bör ankomma på Kungl. Maj :t eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer att utfärda närmare föreskrifter rörande
registret.
De sakkunniga har föreslagit att ett katastrofskadeskydd inom rennäringen inrättas efler förebild av skördeskadeskyddet på jordbrukets område.
Vissa erinringar mot förslaget har förts fram vid remissbehandlingen. Enligt
min mening synes frågan böra ytterligare utredas och övervägas. Frågan
skall därefler underställas riksdagens prövning. Jag har för avsikt att se-
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nare begära l{ungl. .Maj :ts bemyndigande att uppdra ål lantbruksstyrclsen
alt i samråd med bl. a. slatisliska cenlralbyrån utreda de närmare förutsäl Lningarna för ett sådant katastrofskadeskydd. I uppdraget bör också ing::i.
en undersökning av skyddets finansiering bl. a. mot bakgrunden av riksdagens beslut år 1969 (prop. 1969: 107, .ToU 24, rskr 204) beträffande finansieringen av skördeskadeskyddel.
Ilcnnäringens rationalisering kommer att medföra all antalet årsarbetare
i renskötseln minskar. Behovet av tillfällig arbetskraft för märkning, skiljning och slakt av renar kommer däremot under förhållandevis lång tid att
vara ganska stort. Det iir därför -- på sätt jag Lidigare anfört - angeläget
att inom renskötselområdena skapa nya arbetstillfällen för samer som inte
kan beredas full sysselsättning i renskötseln.
För renskötare som finner del förmånligare att avveckla renskötseln i
syfte att på annat säll söka sin bärgning inom eller utom renskötselområdet
hör - utöver normalt förekommande omställningsslöd - skapas speciella
stödformer.
De sakkunniga har föreslagit att avgångsvederlag skall kunna utgå till
renägare med alltför litet reninnehav, vilka avvecklar sin renskötsel på sådant sält alt strukturrationaliseringen i samebyn främjas. Till dem som villjcr all stanna kvar i orten föreslås att elt gnmdbelopp skall utgå. Till dem
som på grund av arbetsmarknadsorganens hänvisning till annan bostadsori.
himnar samebyn föreslås därutöver ett lilläggsbclopp, utflyltningsbidrag.
För alt få den nödvändiga storlcksrationaliseringen att så långt möjligt äga
rum i anslutning till införandet av de nya samebyarna föreslås vederlaget
bli störst de första åren och dfirefter successivt minska med 20 % per år
efter den försla treårsperioden. Förslaget har genomgående fått ett positht
bemötande vid remissbehandlingen. De erinringar som förls fram gäller
främst storleken av grundbeloppet och utflyttningsbidraget samt nedtrappningen av beloppens storlek.
Lika med de sakkunniga och remissinstanserna finner jag att starka skäl
talar för alt renägare med alltför litet renantal, vilka avvecklar sin renskötsel, bör erhålla elt särskilt avgångsvederlag. A andra sidan skulle ett
särskilt stöd till de personer som lämnar orten liilt medföra en inte önskvärd nedtrappning av den samiska befolkningen inom de samiska hosättningsområdena. Med h~insyn härtill förordar jag de s. k. grundbidragen
samtidigt som jag tar avstånd från tanken på s. k. utflyttningsbidrag.
Syftet med avgångsvederlaget bör i första hand vara att underlätta rennäringens rationalisering. Som en allmän förutsättning för avgångsvederlag
hör gälla alt renskötseln i den berörda samebyn är lämpligt organiserad eller
kan antas bli det, om sökandens renskötsel avvecklas. Vidare hör sökanden
förbinda sig att avveckla sin renskölsel på ett sätt som kan godtas av lantbruksnämnden. Avgångsvederlag bör kunna utgå oavsett ålder och förmögcnhetsställning. Uppburet vederlagsbelopp bör återbetalas, om vederbörande
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återupptar sin renskötsel utan särskilt medgivande av lantbrnksnämnden.
l\fot de sakkunnigas förslag att avgångsvederlag endast bör utgå Lill renägare
med ett reninnehav mellan 50 och 300 renar har jag ingen erinran men om
särskilda skäl föreligger bör vederlag kunna utgå till renägare med annat
renantal.
De sakkunniga har föreslagit alt :n·gångsvederlaget skäligen sälts till
f:i 000 kr. Länsstyrelsen i Norrbottens län har föreslagit en höjning av beloppet till 10 000 kr. och ifrågasätter om inte utbetalningen av stödet borde fördelas över en period av tre eller fyra år, när skäl därtill föreligger. Avgångsvederlaget bör enligt min mening bestämmas till 6 000 kr. och utg:'.'t som
engångsbelopp.
I likhet med de sakkunniga anser jag det angeläget all rationaliseringen
inom rennäringen går snabbt och alt tillkomsten av rationella renskötselföretag bör underlättas. Jag förordar därför att avgångsvederlaget efler tre
år minskas med 20 % per år. Bl. a. med hänsyn till att utvecklingen på renskötselns område är svår att i detalj förutse bör det dock få ankomma på
Kungl. Maj :t att efter prövning i varje siirskilt fall få göra de avvikelser
från de av mig nu förordade reglerna som kan befinnas erforderliga.
Kungl. l\faj :t eller den myndighet Kungl. Maj :t bestämmer bör få medrlela närmare bestämmelser beträffande avgångsvederlaget. Beslut om avgångsvederlag bör i regel få ankomma på vederbörande lantbrnksnämnd.
Jag vill i detta sammanhang erinra om att statsmakterna år 1967 (prop.
1967: 39, BeU 28, rskr 169, smul prop. 1967: 95, BeU 49, rskr 296) beslutat
om begränsning av skatteplikten beträffande det avgångsvederlag, som utgår lill småbrukare till följd av jordbrukets strukturrationalisering. En begränsning av skalleplikten beträffande det avgångsvederlag som kan komma
att utgå till renskötselulövare framstår som angelägen. I samråd med chefen
för finansdepartementet föreslår jag därför att avgångsvederlag inte skall
räknas som skattepliktig intåkt när det utgår till renskötselutövare som lämnar renskötseln.
Va<l de sakkunniga anfört bctriiffande inlösen av en avflyttande renägares
bostad föranleder ingen erinran från min sida. Jag förordar sålunda alt en
sådan bostad bör kunna liisas in även om den ligger på ofri grund. Sådana
föryaringsulrynunen m. m. som hör till renskötarbostaden bör kunna lösas
in efter siirskild viirdering.
De sakk.unnigas förslag att lantbruksnämnden medges rätt att lösa in
renar kan jag inte ansluta mig till . .Jag utgår från att rationaliseringen
inom samebyarna kommer ait genomföras på ett smidigt sått ulan alt behov av ett dylikt inlösningsförfarande uppstår.
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11.5 Rennäringens regionala och centrala administration

Förslaget till omorganisation av renskötseln innebär alt de nya sammanslutningarna, samebyarna, från lappväsendet och andra myndigheter övertar
huvudansvaret för rennäringens utveckling. Förslagel medför enligt de sakkunniga att nuvarande specialadministration för rennäringen och renniiringsu lörnrna, lappviisendel, hör kunna upplösas. Lappväsendet, som enligt
renbelcslagen har vittgående befogenheter i fråga om renskötseln, iir enligt
de sakkunniga olidsenligt som näringsadministration. Liksom remissinstanserna delar jag de sakkunnigas uppfattning. De administrativa uppgifter som
kommer att finnas på detta område bör övertas av vanliga lånsmyndigheler,
såsom lanibruksnämnd och länsstyrelse.
De sakkunniga föreshlr all lanlbruksnämnderna i .Jiimllands, Viistcrbottens och Norrbotlens län skall besluta i niiringsärenden, dvs. sådana ärenden
angi\.ende ratim1alisering, slöd och räclgin1ing m. m. som an.er rennäringen.
Beslnl av samebys sliirnma och i vissa fall av slyrelse eller syssloman bör
enligt de sakkunniga i första instans prövas hos länsstyrelsen. Dessa förslag
tillstyrks eller lämnas ulan erinran av så gott som alla remissinslanser och
föranleder ingen erinran från min sida.
Diir<'nrnt har vid remissbehandlingen rålt delade meningar om förslaget alt
lnnlhruksnämndcn skall handliigga även fjällförvallningsärenden. På denna
punkt har också en av de sakkunniga reserverat sig. Ill. a. ntllcnöverdomslolen, hovrällen för övre Norrland och länsstyrelsen i Västerbottens och
l\ orrbo l tens Hin delar reservantens uppfattning a Lt fjäll förvallni ngsärendena hör handHiggas av länsstyrelse. Sc1Jn skäl anförs bl. a. alt frågorna har
samband med den översiktliga planeringen inom länen. Andra remissinstanser, däribland kammarkollegiet och lantbruksslyrelsen, ansluter sig däremot
till utredningsmajorileten. Även länsstyrelsen i Jämtlands län är under
vissa förutsättningar av samma uppfattning. Domänverket anser att det bör
ankomma på verket att pröva dessa ärenden.
Det finns skål att påpeka atl fjällförvallningsärendena omfattar de frågor
om nyttjanderättsupplålelser som jag har behandlat under annitt 11.:l. Det
iir alltså fråga om upplåtelse av fiske, jakt och andra mindre omfaltande
nyttjanderätter som kan ske ulan avsevärd olägenhet för renskötseln. Enligt
renbeteslagen prövas fråga om sådan upplåtelse av Kungl. l\faj :L eller myndighet som Kungl. Maj :t bestämmer. Enligt min mening bör denna ordning
tillämpas även i fortsällningen. Kungl. Maj :ts delegationsmöjlighcl bör alltså
inte bindas till viss myndighet. Eftersom frågan väckt stort intresse, vill jag
emellertid förutskicka alt enligt min mening bör i huvudsak följande handliiggningsordning gälla. Beslut om upplåtelse av jakt och fiske meddelas av
lantbrnksnämnden. Beslut om tillstånd att bearbeta inte inmutningsbara
mineralfyndigheter meddelas av kommerskollegium efter samråd med bl. a.
lantbruksniimndcn. Stannar kollegium och nämnden i olika mening, under-
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ställs ärendet Kungl. Maj: Ls prövning. Beslut i övriga upplåtelseärenden
meddelas av lanthruksnämndcn. Avser upplålelsen mark ovan odlingsgränsen, skall lantbruksnämnden samråda med domänverket. I fråga om upplåtelse på renbetcsfjällcn skall nämnden samråda med kammarkollegiet och
domänverket. Stannar myndigheterna i olika mening, skall frågan underslällas Kungl. Maj :t. Om upplåtelse befaras medföra sådan olägenhet för
renskötseln att fråga kan uppkomma om områdes undantagande från renskötseln, skall ärendet alltid underställas Kungl. Maj: L.
För rennäringsfrågornas behandling i lantbruksnänmdcrna föreslår de
sakkunniga alt vid var och en av nämnderna i .Jämllands, Västerbottens
och Norrbottens län skall inriittas en rennäringsdelegation med sju ledamöter, varav Lvå rennäringsulövare. Vid handläggning i plenum av frågor
rörande rennäringen m. m. skall näringens båda representanler i delegalionen enligt förslaget ingå som ledamöter i nämnden. Även jag anser att sådana delegationer bör inrättas. Beslut i alla rennäringsärenden - däri inbegripet fiske- och andra upplåtelser med undantag för bearbetning av inte
inmutningsbara mineralfyndigheter - hör enligt min mening fattas av rennäringsdelegationen. Om länsstyrelsens representant i delegationen påyrkar
det, hör delegationens beslut i upplåtelsefrågor underställas Kungl. Maj :ts
prövning. Härigenom bör eventuella planläggningssynpunkter alltid kunna
bli beaktade.
Rennäringsdelegationen bör bestå av fem lekmannaledamöter samt lantbruksdirektören, en representant för länsstyrelsen och en för länsarbetsnämnden. Av delegationens lekmannaledamöter bör tre representera utövarna av rennäringen och två utses bland nämndens övriga lekmannaledamöter. Två av representanterna för rennäringen bör utses av Kungl.
Maj :t och en av landstinget. Det ankommer på Kungl. l\faj :t att meddela.
bestämmelser om rennäringsdelegationen.
De sakkunniga föreslår att frågor om rådgivningsverksarnheten inom rennäringen skall behandlas av rennäringsdelegalionen. Jag biträder förslaget.
Frågan om behovet av personal m. m. vid de lanthruksnämndcr som nu
avses får prövas i annat sammanhang.
Om lantbruksnämnderna i de tre nordligaste länen åläggs de uppgifter
jag förordat i det föregående, är det naturligt att lanlbruksstyrelsen även
i fortsättningen är central rennäringsmyndighet. De sakkunniga har föreslagit vissa förändringar rörande de till lantbruksslyrelsen knutna rådgivande nämnderna.
De sakkunnigas förslag att de nuvarande rådgivande nämnderna, rennäringsnänmden och rcnforskningsnämnden, ersätts med en ny nämnd, kallad rennämnden, har i stort sett fått ett positivt mottagande av remissinstanserna. SSR och Sällskapet Same-Ätnam anser dock att rennäringsnämnden bör bibehållas. Jag delar de sakkunnigas uppfattning att rennäringsoch renforsk.ningsnämnderna bör ersättas av en nämnd, rennämnden. Den-
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na bör ha till uppgift att vara elt rådgivande organ till lantbruksslyrelsen
i alla rennäringsfrågor som är av principiell nalur eller eljest av större vikt.
I rennämnden bör ingå bl. a. representanter för såväl rennäringsutövarna
som renforskningen. De sakkunniga har föreslngit att rennämnden skall bestå av åtta ledamöter, varav tre representerar rennäringsutövarna. Liksom
lantbruksstyrelsen anser jag emellerlid atl i nämnden bör ingå fem ay
Kungl. l\Iaj :t utsedda representanter för rennäringsutövarna. Nämnden
kommer alllså att beslå av tio ledamöter. I nämnden bör vart och ell av renskötsellänen vara representerat. Vid behandling i lanthruksstyre]sens plenum av rennäringsärenden bör en av niiringsulövarnas representanter i rennämnden ingå som särskild ledamot av styrelsen. Bestämmelser om rennämnden kan meddelas av Kungl. Maj :t.
Genom vad jag i det föregående föreslagit får rennäringsutövarna medbestämmanderätt i alla frågor som skall behandlas i lantbruksnänmds rennäringsdelegation. I rennämnden får de renskötande samerna möjlighet att
ta initiativ och framföra åsiktsyttringar på samma sätt som i rennäringsnämnden. Därtill kommer den föreslagna rcpresenlalionen i lantbruksstyrelsens plenum. Förslaget innebär enligt min mening en god grund för ett
ytterligare utvidgat och förtroendefullt samarbete mellan lantbruksstyrelsen
och rennäringsutövarna.
Frågan om behovet av personal m. m. vid lantbruksstyrelsen får prövas
i annat sammanhang.

11.6 Forskning och försök
Rennäringen kommer genom rationalisering att bättre kunna utnyttja
forskningsresultaten. Samtidigt blir näringen mer beroende av forskningens
framsteg. Liksom de sakkunniga anser jag del angeläget att tyngdpunkten i
forskningsverksamheten läggs på målforskning, som kan viintas ge påtagliga och snabba rationaliseringsvinster. Verksamhetens inriktning bör därför
närmast jämställas med den som gäller för lantbrukshögskolans försöksverksamhet.
Rennäringssakkunnigas förslag att renforskningsstationen i Kuolpavare
skall behållas tills vidare har i princip godtagits av remissimlanserna. Xven
jag anser att verksamheten vid stationen tills vidare bör fortsätta. Huvudmannaskapet bör, som de sakkunniga förordat, föras över från lantbruksstyrelsen till lantbrukshögskolan.
För den närmare planläggningen av försöksverksamheten och för samarbetet med näringsutövarna har de sakkunniga föreslagil att en särskild
distriktsförsöksnämnd inrättas. Styrelsen för lantbrukshögskolan ifrågasätter om det är motiverat med en särskild sådan nämnd. Enligt min mening är de uppgifter som skall behandlas inom försöksverksamheten på rennäringens område så många och skiftande och dessutom så särpräglade att
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det får anses motiverat att en särskild nämnd inrättas. Nämnden, vars arbetsfält bör omfatta såväl husdjurs- som veterinärfrågor, bör ingå i lantbrukshögskolans försöksorganisation.
Niir det gäller organisationen av forskningen och försöksverksamhelen har
de sakkunniga föreslagit att det inrättas en tjänst som statsagronom vid
lanlbrukshögskolan samt en tjänst som slatsvelerinär vid statens veterinärmedicinska anstalt. Så gott som alla remissinstanscr har tillstyrkt förslaget eller lämnat det utan erinran. Jag återkommer i annat sammanhang
till organisationen av forskningen och försöksverksamhelen.
Rennäringssakkunnigas förslag att lantbruksstyrelsen skall svara för insamling, bearbetning och förmedling av resultaten från försöksverksamhcten och forskningen på rennäringens område tillstyrks av remissinstanserna.
Även jag bi träder förslaget.

11.7 Statens lappfond m. m.
Enligt beslut av 1943 års riksdag sammanfördes jämtländska rcnbetesfjällens skogsfond, jämtländska lappväsendets fond samt Västerbottens och
Norrbottens lappfonder till en gemensam fond, kallad statens lappfond.
Enligt beslutet får Kungl. Maj :t 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 samerna och deras renskötsel.
I lappfonden ingår sedan år 1962 medel som i samband med vissa större
byggnadsföretag enligt vattenlagen avsatts enligt 4 kap. 13 § denna lag för
att främja renskötseln i landet i dess helhet eller inom bestämda områden.
Lappfondcns inkomster utgörs vid sidan av riintor, skogsavkastning och
4: 13-medel i huvudsak av arrendeavgifter och ersättningar för skador på
renbete och fiske m. m. Skadeersättningarna hänför sig väsenlligcn till företag genomförda med stöd av vattenlagen. Till en mindre del utgör de gottgörelse för att mark inom renskötselområdet med stöd av rcnbeleslagcn
undantagits från samernas hcgagnandc. Arrendeavgifterna beslår till större
delen av avgifter för upplåtelser av rätt till fiske och jakt.
Under budgetåret 1968/61) utgjorde fondens inkomster sammanlagt 1,9
milj. kr., varav räntor 300 000 kr., skogsavkastning 200 000 kr., 4: 13-medel
400 000 kr., skadeersättningar 60 000 kr., arrendeavgifter 900 000 kr. och diverse inkomster 40 000 kr. Fondens behållning uppgick den 30 juni HHiH
till 18,9 milj. kr. Härav utgjordes ca 4,8 milj. kr. av 4: 13-medel.
Fondmedlen har använts främst för att finansiera olika investeringar för
rationaliseringsändamål samt renforskning. Inte oväsenlliga belopp har
också-utgått för att understödja sameorganisationer och för alt täcka kostnaderna för tillskottsutfodring av renar. Huvuddelen av de för varje år
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tillgängliga medlen fördelas av I\: ungl. Maj :t mellan de tre renskötsellänen.
Besluten meddelas efter förslag av lanlbruksstyrelsen på grundval av framställningar från de olika länens lappväsende och efter hörande av lappbyarna och SSR. Medelstilldelning vid sidan om dessa beslut - t. ex. bidrag
till SSR - förekommer regelmässigt.
Rennäringssakkunniga har övervägt möjligheten alt slopa statens lappfond och i stället låta all bidragsgivning ske via anslag på riksstalen. De
sakkunniga anser emellertid alt särskilda skäl motiverar att fonden bibehålls. Rcmissinstanscrna delar denna uppfattning. Xven jag 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. De sakkunniga
har föreslagit att fonden i fortsättningen benämns stalens rennäringsfond,
eftersom fonden huvudsakligen har till syfte att stödja rennäringen. Under
remissbelrnndlingen har olika namnförslag framförts. Jag förordar att fonden i fortsättningen kallas samefondcn .
.JO har tagit upp bl. a. frågan om fördelningen mellan lappfonden och
samebyarna av ersättningar som utgår med anledning av att renbetesmark
undantas från samernas begagnande eller intrång eljest sker i samernas
rättigheter. Enligt .JO är det i hög grad stötande att ersällningen i allmänhet
inte tillkommer de samer som lider skada genom intrånget utan tillförs
lappfonden. I likhet med vad som är fallet i fråga om ersältningar som utgår i expropriationsrältsliga sammanhang synes enligt JO nu ifrågavarande
vederlag ålminslone i princip böra tillfalla de skadelidande. En omprövning
av fördelningsfrågan är därför enligt JO motiverad.
De sakkunniga föreslår att ersättningar för intrång i renskötselrätten och
olika slag av upplåtelseavgifter skall uppdelas mellan samefonden och de
samebyar som lider skada eller berörs av en upplåtelse.
I fråga om ersättning för skada eller olägenhet för renskötseln med anledning av att mark undantas från renskötsel föreslås alt sådan ersättning
skall delas lika mellan sarnefonden och sameby som lider skada. De sakkunniga anför att de skador som intrångsersätlningarna iir avsedda att kompensera i första hand drabbar de personer som vid tillfället utövar renskötsel, jakt m. m. inom det berörda området. På längre sikt skadas dock även
kommande generationer av renskölselutövare i den berörda traklen. Vidare
kan i viss omfattning även renskötseln inom andra byars områden påverkas
menligt genom alt uppkommande störningar i renskötseln inom ett område
lätt sprider sig till angriinsande trakter. De sakkunniga anser det liimpligast
att staten omhänderhar den fondhildning som behövs för att säkerställa den
framtida rennäringen. Därigenom löses också frågan hur angränsande, endast indirekt berörda byar skall kompenseras. Samtidigt får man till stånd
viss önskvärd utjämning av de olika samebyarnas ekonomiska resurser.
Från rent rättsliga synpunkter kan enligt de sakkunnigas mening något
hinder mot en sådan anordning inte möla, eftersom de i renbeteslagarna
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omförmälda befogenheterna tillkommer en viss personkrets -- de renskötselberälligade - gemensamt utan någon uppdelning mellan enskilda rättsägare. De sakkunniga förordar därför att den del av nämnda skadeersätlningar som ej är att hänföra till olägenheter för den omedelbart drabbade
personkretsen skall tillföras samefonden.
Den öuiga delen av ersiillningsbeloppen skall kompensera de olägenheter
som drabbar dem som, när det skadevållande företaget genomförs, driver
renskötsel inom det berörda området eller som jagar eller fiskar diir. Denna
del av ersättningen utgår f. n. till lappfonden. I vattenmål utdöms dock
gottgörelse för övergående olägenheter av intrångskaraktär ofta till enskilda
näringsidkare eller till lappbyar. Något hinder för att för framtiden tillerkänna de renskötselberiitligade själva eller deras sammanslutningar hela
den del av ersättningen som belöper på de nuvarande rättshavarnas skador
och olägenheter föreligger dock inle. Att så sker står i god överensstämmelse
med den i exproprialionslagstiftningen allmänt genomförda principen att
ersättningen till en fastighets ägare och till en nylljanderätlshavare skall
bestämmas var för sig.
Vid fördelningen av intrfmgsersättningarna mellan samefonden och samebyarna måste enligt de sakkunniga elt betydande mått av schablonisering
tilltitas, om inte fördelningsfrågan skall bli alltför ohanterlig. Enligt de sakkunnigas mening kan ell godtagbart resultat enklast vinnas genom en jämförelse mellan värdet av den skada som de vid liden för skadans uppkomst
verksamma rennäringsidkarna får vidkännas samt värdet av skadan för
kommande generationer av näringsulövare. Levnadsåldern för de nuvarande niiringsutövarna inom en renbys verksamhetsområde uppgår till ca 40 år,
vilket innebär atl normalt 15 a 20 år återstår av den yrkesverksamma tiden.
Dtt Yiss avgång brukar förekomma av annan orsak än ålderspensionering,
bör enligt de sakkunniga den i genomsnitt ålerslående yrkesverksamma
Liden i verkligheten bli något lägre. Det kapitaliserade nuvärdet av en under
lf> år uppkommande skada utgör vid en räntefot av 5 % ca hälften av värdet
av samma skada under all framtid. På grund härav bör intrångsersällningarna enligt de sakkunniga fördelas lika mellan fonden och berörda samebyar.
Givetvis bör elen ersättning som utgår när renskötselrätt upphävs eller
intrtmg eljest sker i rättighet som innefattas i renskötselrälten tillfalla de
skadelidande. Det är dock att märka att renskötselrätten tillkommer samer
i allmänhet som en för folkgruppen kollektiv räll och inte enbart särskild
sameby eller dess medlemmar, något som är av grundläggande hetydelse
för frågan vem som i själva verket är skadelidande och vem ersättningen
till följd härav bör tillkomma . .Jag delar de sakkunnigas uppfattning att
ersättningarna i fråga adekvat kan komma de skadelidande till del genom
att tillföras elen eller de samebyar som drabbas av intrång och samefonden.
Den del som tillfaller fonden blir ett skydd för den kollektiva folkgrupps-
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rätten, medan den del som tillfaller samebyn tjänar som personlig ersättning för dem som vid skadetillfället driver renskötsel inom en sameby. Att i
fall av skada som avser all framtid tillföra samebyn skadeersättningen i
dess helhet skulle innebära att kollektivtillgången överfördes till personlig
förmögenhet. Samtidigt är det klart att om skadeersättningen avser högst
personliga besvär som· drabbar enskild renägare ersättningen hör lillfalla
denne. I detta sammanhang kan nämnas att det från samchåll nUalats att
det är värdefullt att fondmedlen används så alt en utjämning mellan olika
samebyars ekonomiska ställning kommer till stånd.
Flertalet remissinstanser tillstyrker de sakkunnigas förslag om en schablonregel med lika fördelning av ersättningarna i fr{1ga mellan fonden och
den eller de byar som lider skada, bortsett då från den ersällning som utgår
till enskild renägare. Vissa skäl talar för en sådan lösning. Härigenom undviks intressemotsättningar mellan byarna och fonden. Trols det vill jag
förorda alt det blir domstolens sak - liksom del exempelvis i vallenmål som
berör rennäringen ankommer på vattendomstol - alt avgöra vem som är
rätt skadelidande och i vad mån med hänsyn härtill ersättningarna bör tillfalla samefonden, gå ut till enskilda samebyar och via dessa lill enskilda
renägare eller direkt tilläggas enskilda renägare. Någon särrcglering av
civilrättslig natur beträffande dessa skadeersättningar bör allts:"t inte komma i fråga utan man får falla tillbaka på vad som f. n. gäller och tillämpas
av domstolarna.
När det gäller inkomsler vid fiskeupplålelser har de sakkunniga föreslagit att dessa inkomster i inledningsskedet fördelas med 75 % på fonden och
25 % på berörd by. Inkomster från övriga nytljanderiittsupplåtelser bör enligt de sakkunniga fördelas lika mellan fonden och byn. Flertalet remissinstanser har tillstyrkt detta förslag. Länsstyrelserna i .Tiimllands och Norrbottens län samt SSR anser dock att i-ivea fiskeinkomstcrna bör fördelas
lika mellan fonden och byn, medan fiskcristyrcben anser alt samerna (byn)
bör få upphära fiskeinkomsterna i dess helhet.
Vad gäller fiskcupplåtelser kan konstateras alt efterfr:'tgan på sportfiskevatten ökar. Delta gäller inte minst beträffande vattnen ovan odlingsgränsen
och på renbetesfjiil!en. För samerna kan en ökning av fiske11pplåtelserna betyda väsentligt förbättrade inkomster och slarka skäl talar enligt min mening för att byarna själva i betydande utsträckning hör få förfoga över inkomsterna från fiskeupplåtelser. Å andra sidan måste en god fiskevård Yara
en av förutsättningarna för att fiskeupplåtelserna skall kunna ge samerna
goda inkomster. Därför bör av ifrågavarande inkomster en inle oYi-isentlig del
avsättas för fiskevårdande åtgärder. Hur stor del av dessa inkomster som
skall tillföras fonden resp. vederbörande by bör omprövas fn'tn lid till annan. I inledningsskedet synes de sakkunnigas förslag böra accepteras och
jag förordar således att fiskeinkomsterna till att börja med fördelas med
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75 % på fonden och 25 % på berörd by. Jag vill här understryka vilden av
all de aktuella fiskevallnen görs till föremål för en genomgripande upprustning samt all avgifterna för fiske och övriga upplåtelser bestäms efter marknadsmässiga grunder. Det bör ankomma på lantbruksstyrelsen att
följa yerkningarna av den förordade fördelningen och så snart det visar sig
möjligt. föreslå att större andel av inkomsterna från fiskerätlsupplåtclser
tillförs byn.
Beträffande inkomsterna från jakträttsupplåtelser har naturvårdsverket
föreslagit samma fördelning mellan fond och by som när det gäller fiskeinkomsterna. J'vled hänsyn till att byarna i princip bör få förfoga över så stor
del som möjligt av inkomsterna från nyttjanderättsupplåtelser vill jag f. n.
inte förorda att mer än hälften av jaklinkomsterna tillförs fonden.
Även i fråga om inkomster från andra nyttj anderättsupplåtelser än jakt
och fiske biträder jag rennäringssakkunnigas förslag om en ldlftendelning
mellan fond och by.
Bestämmelser om fördelningen av avgifter för nyttjanderättsupplåtelser
kan meddelas av Kungl. Maj :t.
När det gäller användningen av samefonden beräknar de sakkunniga att
det under en femårsperiod behövs ca 1,8 milj. kr. årligen för alt de föreslagna ralionaliserings-, stöd- och omställningsåtgärderna skall kunna genomföras. Hi:irutöver föreslår de sakkunniga alt följande utgifter årligen bestrids
med fondmedel: 200 000 kr. till katastrofskadeskydd, 300 000 kr. såsom bidrag till allmänna sameändamål, 400 000 kr. till jakt- och fiskevård m. m.
samt 300 000 kr. till underhåll och utvidgning av renbetesfjällsfastigheterna
m. m. Vidare föreslår de sakkunniga att medel (75 000 kr. under första året)
ur fonden ställs till lantbruksstyrelsens förfogande för utvecklingsarbete.
l\ledan det årliga anslagsbehovet från fonden av de sakkunniga sålunda
beräknats till 3 025 000 kr., har de årliga inkomsterna och tillskotten m. m.
uppskattats till 2 150 000 kr. De sakkunniga har föreslagit att fonden av
budgetmedel tillförs ett årligt bidrag av 500 000 kr. Minskningen av fonden
anses vara försvarlig med hänsyn till den kraftiga tillväxt av fondkapitalet
som skett under de senaste åren. Några erinringar från remissinstansernas
sida rörande dessa anslagsberälrningar har inte framförts.
Den utvidgning av fondens användningsområde som de sakkunniga föreslagit anser jag mig i allt väsentligt kunna biträda. De utgifter för vissa
lägenheter som f. n. bestrids med lappfondsmedel bör i fortsättningen finansieras i annan ordning. Frågan om katastrofskadeskyddet bör - som jag
redan framhållit - utredas yltcrligare. Detta medför bl. a. att den av de
sakkunniga upptagna årliga inkomstposten om minst 200 000 kr. för påtri.iffade rovdjnrsrivna renar bortfaller. Vidare bör givetvis kostnaderna för
elen fondslyrelse som jag avser att föreslå bekostas av fondens medel. Det
hör ankomma på Kungl. Maj :t alt budgetårsvis efter förslag av fondstyrelsen
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fastställa ramar för den med fondmedel finansierade verksamheten. Om det
skulle bedömas lämpligt bör Kungl. :\Iaj :t bestämma en särskild ram för
stödet åt den samiska kulturen.
Med hänsyn till alt det i lappfondcn finns ett odisponerat, ej iindamålsbestämt belopp överstigande 11 milj. kr. är det in le niidv~indigt alt nu tillföra fonden något tillskott av budgetmedel. Fonden har emellertid en markant buffertuppgift. På grnnd h~irav bör fondens odisponerade kapitalbelopp - bortsett från de fondmedel som bundits till visst geografiskt område
eller till särskilt ändamål -- inte tillåtas gå ner till alllför lågt belopp.
De sakkunniga har föreslagit att beslut om bidrag för renniiringsändamål
fattas av lantbruksnämnderna och lantbruksslyrclsen och att beslut om bidrag till andra samiska ändamål fattas av en särskild fondstyrelse. En del av
remissinstanserna har tillstyrkt förslaget eller lämnat del utan erinran, medan andra förordat en starkare samereprescntation, när heslul om rnedelsdisposition fallas. SSR anser alt fonden hör stå under förvaltning av en helt
samisk styrelse utsedd av landsmötet.
Såsom framhållits i olika sammanhang, bl. a. av 19Gi .:'trs riksdag, bör
samerna beredas möjlighet till väsentligt inflytande på besluten om fondens
medel. Jag förordar därför att en särskild fondstyrelse med en stark samerepresentation utses ay Kungl. Maj :t Fondstyrelsen bör inom de förut
nfönnda ramarna bestämma hur fondmedlen skall disponeras för sina olika
ändamål. Styrelsen bör i ärenden inom sakområden som direkt berör fonden
företräda det allmännas rätt och intressen. Fondstyrelsen hiir bestå av sex
leda.möter. För varje !eds.mot utses en personlig suppleant. Två av ledamöterna och deras suppleanter utses på förslag av SSR samt en ledamot jämte
suppleant på förslag av SSR och Same-Ätnam gemensamt. Bland de sex
ledamöterna och deras suppleanter utser Kungl. Maj :t ordförande och vice
ordförande. Beslut om medel till renskötseländamål bör fattas av fondens
styrelse. Beslut om medel till stöd för den samiska kulturen och till stöd för
samiska organisationer hör fattas av en särskild delegation bestående av tre
personer. De tre delegationsmedlemmarna jämte tre personliga suppleanter
utses av Kungl. l\faj :t bland fondens styrelseledamöter och deras suppleanter. Av delegationsmcdlemmarna och deras suppleanter bör en dclegationsmcdlem och en suppleant utses på förslag av SSR samt en dclegationsmedJem och en suppleant på förslag av SSR och Same-Ätnam gemensamt. Bland
de tre delegationsmedlemmarna och <leras suppleanter utser Kungl. Maj :t på
förslag av SSR och Same-Ätnam gemensamt ordförande och vice ordförande
i delegationen. Jag vill hiir understryka angelägenheten av alt medelstilldelningen från fonden till renskötscländamål på lämpligt sätt samordnas med
den statliga kredit- och hidragsgivningen.
Fondmedlen bör liksom f. n. förvaltas av statskontoret.
Det ankommer på Kungl. Maj :t att meddela bestämmelser om samefonden
och dess styrelse.
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Frågan om medel till renforskning, m. m. avses få prÖ\'as i annal smnmanhang.
11.8 J,agförslag

I enlighet med del anförda har inom jordbruksdepartementet upprätlals
förslag till
1) rennäringslag,
2) lag om ändring i kommunalskattelagen (Hl28: 370).
Förslagen torde få fogas till statsrådsprotokollet i detta ärende som
bilaga 2.

12. Specialmotivering
12.1

Förslaget till rennäringslag
Renskötselrätt m. m.
1 och 2 §§

Paragraferna, som motsvarar 1 kap. 1 § första stycket och 2 § i de sakkunnigas förslag, innehåller dels i 1 § första stycket en kort definition av
renskötselrälten, dels bestämmelser om vem som har rätt ti Il renskötsel.
Paragraferna motsvarar 1 § 1 första och andra styckena och 1 § 2 första
stycket renbeteslagen med den skillnad att kretsen av renskötselberättigacle
i viss mån vidgats.

Gällande bestämmelser i fråga om kretsen av renskötselberättigade
Enligt 1 § 1 renbeteslagen har den som är av lapsk härkomst rätt till renskiitsel, om någon av hans föräldrar, farföräldrar eller morföräldrar som
stadigvarande yrke drivit renskötsel eller biträtt däri. Kvinna med rätt till
renskötsel förlorar dock sin rätt, om hon gifter sig med man som inte iir
ren skötselberättigad. Å andra· sidan förvärvar kvinna som saknar rält lill
renskötsel sådan rätt genom äktenskap med man som har renskötselrätl.
Denna rätt får hon behålla även om äktenskapet upplöses genom mannens
död eller genom återgång eller skilsmässa, såvida hon inte gifter om sig med
man utan rätt till renskötsel. Om särskilda skiil föreligger, kan I::insstyrelsen
medge den som är av lapsk härkomst rätt till renskötsel, trots att ingen av
hans föräldrar, farföräldrar och morföräldrar haft renskötsel som stadigvarande yrke. Länsstyrelsen kan vidare, om synnerliga skäl föreligger, medge
en kvinna som har rätt till renskötsel men som kommer att förlora den

152

Kungl. Maj:ts proposition nr 51år1971

genom äktenskap med en icke renskötselberättigad man att hon får behålla
rättigheten. I sistnämnda fall skall länsstyrelsen dock samtidigt pröva om
begränsningar i fråga om tid och renantal bör föreskrivas för hennes fortsalla renskötsel.
Enligt förarbetena till renbeteslagen (prop. 1928: 43 s. 65) skall adoplivförhållande inte likställas med släktskap mellan föräldrar och barn. Den
som adopteras av renskötselberättigad same utan att själv vara av samisk
härkomst får alltså inte rätt till renskötsel.
De sakkunniga

Enligt de sakkunniga saknas anledning alt frångå gällande huvudprinciper
för hestämmande av kretsen av de renskötselberättigade. Renskötselrätten hör
sålunda även i fortsättningen principiellt vara beroende av två förulsättningar: vederbörande skall tillhöra den samiska folkgruppen och vara medlem av en familj som under åtminstone någon av de närmast föregående två
generationerna stadigvarande och yrkesmässigt utövat renskötsel. I vissa
mera speciella hänseenden har enligt de sakkunniga samhällsutvecklingen
emellertid medfört att de i renbeteslagen tillämpade principerna numera
ter sig föråldrade. Så är fallet dels i fråga om den rält till renskötsel som
tillkommer makar i s. k. blandade äklenskap, dvs. äktenskap där endast en
av makarna före giftermålet innehade renskötselrält, dels i fråga om adopLi vharns rättsställning.
I fråga om de blandade äktenskapen anser de sakkunniga att tiden nu är
inne att genomföra full likställighet mellan könen. Denna Jikställighet kan
genomföras på två olika sätt, med eller utan renskötselrätlens utsträckande
till den som gifter sig med en renskötselberättigad man eller kvinna. De sakkunniga förordar på anförda skäl att den som ingår äktenskap med rcnskötselberättigad förvärvar renskötselrätt. Enligt de sakkunniga bör den genom
äktenskap förvärvade rättigheten bestå även om äktenskapet upplöses genom den ursprungliga renskötselbcrättigade makens död. Inte heller bör den
efterlevande makens omgifte inverka på hans rätt till renskölsel. Det nya
äktenskapet bör dock inte föranleda att renskötselrätten utsträcks till den
nye maken, om denne inte förut haft sådan rätt. Inte heller bör barn i det
nya äktenskapet bli renskötselberättigat. En annan ståndpunkt skulle i
alltför hög grad frigöra renskötsclrätten från det principiellt betydelsefulla sambandet med den samiska folkgruppen. Frågan huruvida make i
ett blandat äktenskap skall få behålla renskötselrätt som förvärvats genom
giftermål i fall då äktenskapet upplöses genom återgång eller skilsmässa
kan enligt de sakkunniga inte lösas genom en entydig lagregel. Ibland kan
omständigheterna säkerligen vara sådana att det för samebefolkningcn
skulle framstå som stötande om exempelvis en man utan renskötselrätt som
gift sig med en samekvinna skulle få fortsätta att driva renskötsel efter äktenskapets upplösning. I andra fall kan det vara väl motiverat, t. ex. av
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hänsyn till barnen, all den ingifte maken fullföljer familjeföretaget. De
sakkunniga föreslår alt, om ett blandat äktenskap upplöses genom äklenskapsskillnad eller om del döms till återgång i äktenskapet, frågan om renskötselrältens bestånd för den av makarna som före äktenskapet saknar
renskötselrätt blir beroende av särskild dispens.
I fråga om adoptivbarns rält till renskötsel erinrar de sakkunniga om alt
adoptivbarn numera rättsligt selt slår i samma förhållande till adoptanten
och dennes släkt som adoptantens egna barn samtidigt som del familjerättsliga bandet mellan adoptivbarn och dess släkt skurits nv. Renheteslagens ståndpunkt i fråga om adoptivbarns rätt till renskiitsel är enligt de
sakkunniga inte förenlig med den nya uppfattningen av adoptivbarnens
ställning. De sakkunniga föreslår att adoptivbarns och dess aYkomlingnrs
rätt blir att bedöma efter adoptantens härkomst och dennes och hans föräldrars befattning med renskölsel.
När rätten att driva renskölscl inte följer omedelbart av lagens hcsUimmclscr utan är beroende av dispens, är del enligt de sakkunniga nödviindigt
att dispcnsförfarandel såsom f. n. är fallet handhas av offenllig myndighet.
Enligt de sakkunniga bör dispens från de normalt gällande förutsättningarna
för renskötselräll kunna ges i fråga om följande personkategorier, nämligen 1. person av samisk härkomst, vars släktingar i tidigare led inle på
förutsatt sält sysslat med renskötsel, 2. adoptivbarn till person som siigs
under 1 och avkomling till sådant adoptivbarn, B. person med samisk härkomst som adopterats av person som inte tillhör den samiska folkgruppen,
4. person som förvärvat renskötselrält genom äktenskap som upplösts genom återgång eller skilsmässa. I dessa fall bör dispens kunna lämnas, om
särskilda skäl föreligger. Att närmare definiera dispensskälen är enligt de
sakkunniga inle möjligt. Stor hänsyn måste tas Lill vederbörandes personliga
förhållanden, särskilt hans tidigare sysslande med renskötsel. Dispensmyndigheten hör vara oförhindrad alt också beakta i vad mån det fiir rennädngcn eller från allmän synpunkt är av intresse all uppmuntra eller begränsa tillströmningen av näringsidkare. Därvid bör stort avseende fästas
vid uppfattningen inom den sameby där sökanden avser all i händelse av
dispens fortsätta eller påbörja sin renskötsel.

Remissyttrandena
Lantbruksstyrelsen, länsstyrelsen i Västerbottens liin och flera andra remissinstanser har inte något att erinra mol. atl kretsen av renskölselherältigadc bestäms sä som de sakkunniga föreslagit. Enligt dessa remissinstnnser saknas skäl att i våra dagar behålla nuvarande skillnad i fråga om renskötsclrällen mellan man och kvinna.
Liinsstyrelsen i .Jämtlands liin anmärker all förslaget all likställa kvinnor
och män rönt motstånd inom åtskilliga lapphyar. Länsstyrelsen tillstyrker
dock förslaget liksom förslaget alt jämställa adoptivbarn med biologiska
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barn. Länsslyrelsen anser vidare uppenbart alt myndighet och inte sameby
bör ha hand om dispensförfarandet. Länsstyrelsen i Norrbottens län uttalar
alt lappbyrepresenlanter vid flera tillfällen uttryckt farhågor för alt män
som gift in sig i renskötarkretsen kunde få för storl inflylande över renskötseln. I flertalet lappbyar har dock förslaget att ingift man skall få rält
till renskötsel inte definitivt avstyrkts.
SSR föreslår att sameby genom en uttrycklig bestämmelse ges rält alt själv
beslämma om renskötselrällen. Same-Ätnam ansluter sig härlill.
Hovrätten för övre Norrland ifrågasätter om en entydig bestämmelse av
innebörd att ingift make alltid behåller sin rätt till renskölsel vid äktenskapets upplösning skulle vålla några egenlliga olägenheter. I samband med
äklenskapsskillnad, återgång i äklenskapct eller hemskillnad Lorde makarna
i de flesta fall vara eniga om vem som skall fortsätta att driva renskötselföretagel. Det kan då synas nalnrligt att makarnas överenskommelse blir
utslagsgivande utan någon särskild prövning. Om makarna inte enas, skulle
tvisten avgöras enligt reglerna för bodelning utan särskild dispens. Hovrätten stannar emellertid för alt inte yrka någon ändring i de sakkunnigas
förslag med hänsyn till vikten av att samebyarna inte pålvingas medlemmar
som inte skulle vara väl sedda i byn.
De part emcn l schcf en

I 1 § första styck.el ges först en kort beskrivning av renskölselrätten med
1 § 2 renbeteslagen som förebild, där rcnskötselrälten beskrivs som en befogenhet att "begagna sig av land och vatten till underhåll för sig och renarna". En närmare precisering av de befogenheter som innefattas i denna
rält finns i 14-24 §§. I 1 § första stycket anges vidare i överensstämmelse
med vad som gäller f. n. att rält till renskötsel tillkommer person med
samisk härkomst under förutsättning alt någon av hans föräldrar, farföräldrar eller morföräldrar som stadigvarande yrke drivit renskötsel.
Enligl förarbetena till renheteslagen (prop. 1928: 43 s. 54--65) bör kravet
på tillhörighet till den samiska folkgruppen anses uppfyllt av envar som i
något, 0111 än avlägset, led kan visa sig vara av samisk härkomst. Den vikLigasle begränsningen bör därför vara alt någon av föräldrarna eller någon
av dessas föräldrar haft renskötsel som stadigvarande yrke. Däri får anses
ligga 1.lcls alt någon av de nämnda generationernas befattning med renskötsel förekommit under en inte alltför kort följd av år, dels alt renskötseln
utgjort en väsentlig del av vederbörandes sysselsättning och utövats i syfte
att lämna bidrag till hans eller hennes försörjning. Avbrott i renskötseln
under enstaka år bör inte inverka på bedömningen. lnle heller bi)r fordringen på yrkesmässighet innebära att renskötseln varit vederbörandes enda
eller ens huvudsakliga sysselsättning eller inkomslkälla.
Del har inte ansetts behövligt att uttryckligen ange alt renskötsel yrkesmässigt skall ha bedrivits inom landel. Det har inte heller ansetts nöd-
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vändigt att särskilt markera att förälder skall ha drivit rcnskölsel anlingen
såsom egen företagare eller i tjänst hos sådan företagare.
I 1 § andra styckel anges i överensstämmelse med gällande rätt att person
med samisk härkomst vars släklingar i tidigare led inte på sätt som krävs
enligt första stycket sysslat med renskötsel kan medges rätt till renskötsel,
om särskilda skäl föreligger. Frågan om dispens bör som de sakkunniga
föreslagit avgöras av länsstyrelsen. Därvid bör som de sakkunniga framhållit stort avseende fästas vid uppfallningen inom den sameby där sökanden, om dispens beviljas, har för avsikl all driva renskötsel. Samernas
intresse är i övrigt tillgodosett därigenom alt det, som skall framgå av 11 §,
är sameby som i första hand avgör om utomstående renskötselberättigad
sknll aulas som medlem i byn.
I 1 § Lredj e stycket ges i överensstämmelse med de sakkmrnigas förslag
en bestämmelse om att adoptivbarn till renskötselberätligad och sådant
adoptivbarns barn har rätt till renskölsel som om adoptivbarnet varil adoptantens eget barn.
2 § innehåller besHimmclser om äktenskaps inverkan på renskötselrällen.
Enligt gällande bestämmelser förvärvar kvinna som inte är renskölselberälligad sådan rätt genom äktenskap med renskötselberälligad man. För
icke renskötselberätligad man finns ingen motsvarande bestämmelse. I ställel föreskrivs alt om kvinna iir ren skötselberättigad och ingår äklenskap med
en man som inte är renskölselberätligad förlorar hon sin rätt, om inte
synnerliga skäl föranleder till annat. I Jagrnmmet har på förslag av de
sakkunniga, vilket tillstyrkts av de flesta remissinstanserna, tagits in en
bestämmelse som innebär alt icke renskötselberättigad, oavsett om det är
man eller kvinna, förvärvar rätt till renskötsel genom äklenskap med
den som på grnnd av sin härkomst har sådan rätt. Xven ingift man ges
alltså rält till renskötsel och regeln att renskölselberätligad kvinna kan förlora sin rält genom alt gifta sig med man som inle är renskötselberättigad
slopas.
Med hänsyn till alt det, som de sakkunniga och någon remissinstans
framhållil, ibland kan vara stötande och till skada för gemenskapen i samebyn alt den som förvärvat renskötselrätt genom giftermål får behålla denna
råll när äktenskapet upplöses genom skilsmässa eller återgång har i 2 §
andra stycket förts in en bcslämmelse om all den genom äktenskap fönärvadc riitlen till renskölsel i sådant fall kan gå förlorad, om siirskilda skäl
föreligger.
3 och 4 §§
Paragraferna, som motsvarar 2 och 3 §§ renbeleslagen och 1 kap. 3 § i de
sakkunnigas förslag, innehåller bestämmelser om vilka områden samerna
har riill alt utnyttja för renbeten och om betestidens längd.
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Gällande bestämmelser
I fråga om renskölsclområdcts omfatlning och bclcslidcns Jiingd gäller
i renbcteslagcn skilda regler för fjällrcnskötscl och skogsrcnskölscl. Fjällrenskötscl för drivas under hela året dels inom Norrbottens och Västerbollens läns lappmarker ovan odlingsgränsen, dels på rcnbctesfjällen i
.Jämllands län. Med renbelcsfjällcn förstås dels de vid avvillringen för samerna avsalta rcnbclesfjällen, dels de till utvidgning av dessa fjiiU sedermera upplåtna områdena (2 § 1). Under okloher-april för fjällsamcrna 11ppchi'tlla
sig med sina renar också nedanför odlingsgränsen i lappmarkcrna och p[1
de trakter utom Jappmarkerna och renbelesfjällcn som samerna efter gammal sedvana besökt med sina renar. Tiden för denna belesrätl kan nlsträckas om otjänliga väderleks- eller betcsförhållandcn gi)r det niidväncligt
med tidigare flyltning om hösten eller hindrar återflyttning om vfrren. Vidare fömlsäUs alt avtal kan ha träffats med vederbörande jonlägare eller
brnkare om bctesrätt under annan tid än oklohcr-april ( ~! § 2). Skogsrcnskötsel får bedrivas året runt inom Jappmarkcrna ovanför odlingsgränsen
och nedanför odlingsgränscn på mark som antingen tillhfrr kronan eller
utgörs. k. rcnbetcsland. Bctcsrätten gäller dock entla'sl på lrakter, där skogsrenskölscl av ålder förekommer under våren, sommaren eller hösten. l\Jed
rcnbetesland avses mark som vid avviltringcn förklarats utgöra rcnbctcsland eller av ålder använts som rcnbctcsland (3 § 1). Under oklober-april
får skogsrenskölsel också bedrivas på annan mark inom lappmarkcrna som
av ålder använts för skogsrenskölsel och på de trakter ulom Jappmarkcrna
som skogssamcr efter gammal sedvana besöker med sina renar vissa lider
på året. Rätt till utsträckt bctcstid föreligger i vissa fall enligt samma regler
som gäller .för fjällrenskötscln (3 § 2).
För tillkomsten av och syftet med Jappmarksgriinscn och odlingsgriinsen i Norrhotlcns och Väslcrbotlens län har redogjorts i aYsnilt 2. I .JiimlJands län, där någon territoriellt bestämd lappmark inte funnils, avsalles
Yid avvittringen enligt Kungl. brev den 20 april 1841 viss:t s. k. renbelesfjäll för samernas uteslulandc bcgagnandc. Rcnbctcsfjällen nlvidgarles därefter med stöd av Kungl. brev den 13 jnli 1887 genom att ell antal uv kronan inköpta hemman och lägenheter uppläts för renskötsel. Vid sidan om
rcnbctesfjällcn har inom Jämtlands län Yissa kronoparker upplåtits för
renbcle året om enligt bemyndigande av Kungl. l\foj :t den 23 seplcmber
1886. Vidare har inom området som begränsas av Härjeclalsgränsen, iJ :c
parallellen, Storån, Grövelån, Olån och riksgränsen i Kopparbergs län rält
till renbete året om upplålits genom Kungl. brev den 31 december 1888 och
den 7 april 1899. I övrigt gäller beträffande mark utanför Jappmarkcrna
och renbelcsfjällen all renskötsel i princip iir lillålen endast vinlcrtid och
bara inom sådana områden där scdvancräll föreligger. Niigon nedre gräns
för sedvanerättcns utbredning kan inte anges. Enligt förarbeten till ren-
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heleslagen gäller rällen inom större delen av Norrland ulanför lappmarkerna och renbelesfjällen och dessutom inom vissa områclen av Kopparbergs län.

De sakkunniga
De sakkunniga erinrar om atl den viktigaste skillnaden mellan de båda
renskölsellyperna nu är att fjällsamerna har betningsrält året om endasl
ovanför odlingsgränsen, medan skogssamerna får vistas året runt även på
vissa marker nedanför denna gräns. Enligt de sakkunniga är del angeläget att denna skillnad avskaffas. De sakkunniga föreslår därför enhetliga regler om renskölselområdets omfattning och heteslidens längd. Det
innebi-ir teoretiskt sett en utvidgning av samernas rättigheter, eftersom
fjällsamerna i viss omfattning skall få utöva rättigheter som hittills tillkommit endast skogssamerna och vice versa. Praktiskt sell blir skillnaden
mot nu gällande ordning inte stor, eftersom en uppdelning mellan de olika
hyarna avses skola ske av all mark där renskötsel får idkas under hela
året.
Remissyttrandena
De flesta remissinstanserna, däribland lantbrnksstyrelsen, liinsstyrelsen
i Norrbottens län och lappväsendet i samma län tillstyrker förslaget om
upphävande av skillnaden mellan fjällsamer och skogssamer. Lantbruksstyrelsen anser alt cll avskaffande av rädande skillnad i ri-itlsslällning mellan fjäll- och skogsrenskötsel bl. a. öppnar möjligheter till ett mera rationellt utnyttjande av renbetesmarkerna.
Domänverket är däremot kritiskt lill förslaget om lika regler för fjälloch skogssamer. Eftersom det är tillgången på vinterbete, som begränsar
renantalet, synes enligt domänwrket bärande skäl inte finnas för att utvidga sommarbetesrälten. För övriga näringsgrenar som utnyttjar renbetesområdct är det angeläget, alt renantalet i lappmarken nedom odlingsgränsen
och i kustlandet begränsas så långt det är möjligt. Redan nu .förekommer
renar året runt långt ned mot kusten och förorsakar bl. a. stort avbräck
för såYäl älg- som småviltjakten. De åtgärder som länsstyrelsen vidtagit
har yisat sig olillräckliga för att råda bot på detta förhållande. Elt lagfästande av nuvarande oordnade förhållanden skulle allvarligt förnärma motstående intressen utan att det kunnat visas, att ändringen är av hiig angelägenhetsgrad för renskötseln. Även naturvårdsverket kritiserar förslaget
om en utökning av fjällsamernas rätt till betesland och anför i hnn1dsak
samma synpunkter som domänverket. Länsjaktvårdsorganisationerna i de
berörda länen uttalar att förslaget att slopa skillnaden mellan skogsrenskötsel och fjällrenskötsel innebär att ett större antal samer än hittills
skulle få viss rält till jakt på privatägda marker. Organisationernas före-
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trädare motsätter sig varje förslag att i fråga om privaliigdn marker utvidga nu gällande betesrält eller jaktutövningsrätt.
Länsstyrelsen i .Jämtlands län erinrar om all det vid tillkomsten av 1886
års renbeteslag, när uttrycket "efter gammal sedvana" infördes i lagen,
inte klarlades vilka områden som avsågs ha använts för renskötsel på såd:rnt sätt. Det lär inte heller nu med säkerhet kunna utriinas vilka markområden som utgör sådana sedvanerällsområden. Tvist härom kan endast
avgöras av domstol. Länsstyrelsen framhåller alt stora krav sbills p{t bevisning om all sedvanerätt föreligger (jfr N.JA 11967 s. 415).

Departementschef en
I likhet med de sakkunniga och de flesta remissinstanserna anser jag
att övervägande skäl talar för att nuvarande skillnad mell:m fjällrenskötsel och skogsrenskötsel i fråga om renskötselområdcts omfattning och heteslidens längd upphävs. Eftersom avsikten är att all sådan renbetesmark
där renskötsel får bedrivas årel runt smul, så långt möjligt, mark inom
vinterbetesområdet skall delas upp mellan samebyarna (jfr 5 § departementsförslaget) innebär förslaget ingen större förändring i förhållande Lill
nuvarande ordning. De av vissa remissinstanser befarade olägenheterna
skall därför inte behöva uppstå. Bestämmelserna om de två olika typerna
av renskötsel har alltså gjorts enhetliga i de avseenden som nu är i fråga.
Bland områden där renskötsel får bedrivas under hela året har i 3 § första
stycket upptagits de delar av .Jämtlands och Kopparbergs Hin som särskilt
upplåtits till renbete. Härmed åsyftas de marker som upplåtits för detta
iindamål enligt ämbetsskrivelse från finansdepartementet den 23 september
1886 samt Kungl. breven den 31 december 1888 och den 7 april 1899.
Det bör amnärkas att någon nedre gräns för de områden diir renskötseln
sedvanerättsligt förekommer inte kan anges. Enligt förarbetena till rcnbeteslagen (prop. 1928: 43 s. 69) gäller renbctesrätten inom större delen av 1'\orrland utanför lappmarkerna och renbetesfjällen och dessutom inom vissa
områden av Kopparbergs län. I tvistiga fall förutsälls frfrg:m om sedvanerällcns tillämplighet bli prövad av domstol på grundval av sådan bevisning
som enligt allmän lag krävs för slyrkande av urminnes hävd (prop. 1928:
4-3 s. 71).
[ 3 § andra stycket har begreppen renbetesland och rcnbetesfjäll bestämts.
SSR har såvitt avser betestidens längd inom vinterbcteslanden framsli-illl
önskemål om en generell förlängning t. o. m. den 10 maj . .Jag är in Le beredd att utan begränsningar föreslå någon förlängning av betestiden. Jag
har emellertid tagit fasta på ett uttalande av domänYCrket som anser att
tiden för vinterbetet inte bör bestämmas alltför stelt. Jag förordar därför
att lantbruksnämnden ges befogenhet att förlänga vinterbelestiden såvitt
avser kronomark, om det behövs på grund av ogynnsamma vädcrlekscller betesförhållanden eller av annat beaktansvärt skäl. I fråga om annan
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mark bör markägarens samtycke krävas för en förlängning. Beslämmelser
av detta innehåll har tagits in i 4 §.
5 §

I paragrafen ges en erinran om bestämmelserna i 85-89 §§ om koncessionsrenskötsel. Sådan renskötsel kan få äga rum under hela året inom
vissa områden nedanför lappmarksgränscn.
6-8 §§
Paragraferna har motsvarighet i 7 § renbeteslagcn och 2 kap. 1 § försla
-Lredje slyckena och 2 §andra stycket i de sakkunnigas förslag.
Enligt 7 § renbeteslagen skall samerna för renskötselns drivande vara indelade i lappbyar. De lrakler där renskötsel får drivas under hela året skall
fördelas mellan lappbyarna. Det ankommer därvid på länsslyrelsen att efter
hörande av de samer vilkas rält är i fråga fastställa eller ändra gränserna
för de områden inom vilka betesrätt får utövas av de särskilda lappbyarna.
För lappby kan i den mån så prövas möjligt och lämpligt i samma ordning
fastställas betesområden med bestämda gränser även inom de trakter där
samerna får uppehålla sig med sina renar endast under del av året. För två.
eller flera lappbyar kan faslställas gemensamt belesområde.
1 6 § första stycket klargörs att för renskötseln skall finnas samebyar
som framgår av den allmänna motiveringen. Till 6 § andra och lredje styckena har med vissa jämkningar förts över bestämmelserna i 7 § renheteslagen om renskötselområdets territoriella indelning. Jfönkningarna är
föranledda av att lappbyarna som personsammanslutningar föreslås bli ombildade till samebyar, uppbyggda på föreningsrättslig grund och med uppgift att svara för den gemensamma renskötseln inom byns betesområde. I
och för sig vore det önskvärt att låta byområdesindelningen omfatta inte
bara de områden där renskötsel är tillåten året runt utan också de lrakler
där renskötsel är tillåten endast vintertid men detta går knappast att överallt genomföra i praktiken. En stor del av markerna ulnytljas inte regelbundet utan endast under år med speciella väderleks- och hctesförhållanden.
Det är därför svårt att avgöra bl. a. vilken av Lvå eller flera byar som har
störst behov av en viss betestrakt. En fullständig indelning av del vidstriickta renskölselområdet skulle dessutom kräva myckel arbete och stora kostnader. Liksom f. n. gäller föreskrivs därför att indelningen skall vara obligatorisk endast i fråga om de trakter där renskötsel får bedrivas nnder hela
året. Frågan när indelning i byområden bör ske av de trakter där renskötsel
får äga rum endast vintertid kan inte besvaras generellt. Det får bero på
omständigheterna i det särskilda fallet. Ett skäl för en sådan indelning kan
vara att konkurrens råder mellan olika samebyar om hegagnandet av ett
visst vinterbetesområde och alt det finns risk för all området skall ulnyLLjas
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på cll olämpligt sätt. önskvärt är dock att vinlerbelcsomr:\dcna i sliirre utsträckning än f. n. resen•eras för beslämda byar.
Enligt 6 § tredje stycket kan två eller flera samebyar tilldelas viss hetestrakt som gemensamt byområde. All lägga ut viss betestrakt som gemensamt hyornråde bör komma i fråga endast undantagsvis och vara föranlett
av siirski!da skäl. Ell gemensamt hctesområrle kan niimligen lätt ge upphov lill besdrliga inlrcssekollisioner och olfönpligl utnyttjande av betesmarken.
I
Enligl 7 § bestämmer lantbruksnämnden i stället för som nu Hinsstvrelsen om in<lelningen
i byområ<leA.
Som framgått av den allmiinna mo.live•.
•
I
ringen är tanken den all den nuvarande territoriella indelningen i lappbyområtlen skall vara den lokala hasen för samebyarna. Lanlhruksnämnden
bör dock i varje siirskill fall undersöka om det går att skapa biiltre förutsiillningar för en rationell rendrift genom större eller mindre jiimkningar
i den nuvarande gränsdragningen. 7 § andra stycket har utformats med
hiinsyn hiirtill. Givel\'is måste samebyarna få tillfälle alt göra sina synpunkter gällande på griinsdrngningsfrågor och frågorna hör om möjligt lösas i samförstånd.
Av formella skäl iir del Eimpligl all i lagtexten ha en gemensam heniimning på dels del av lantbruksnämnden lill gränserna hestiimda hyområdel,
dels de områden som inte omfattas av hyindelningen men som begagnas
av hyn för renbete. Som sådan benämning används i 8 § utlryckel samebys
hetesområde. Detta begrepp har betydelse för hetesrätten under vinterhalvåret och för andra riitlighelcr som innefallas i renskötselri.ilten.

Sameby
Ändamål och medlemmar

9 och 10 §§

I 9 §, som molsvarar 2 kap. 2 § i de sakkunnigas förslag, anges föremålet för samebyns Yerksamhet.
Som framgåll av den allmänna motiveringen (11.2) Lalar näringspoli1i ska sldl för all <len samverkan i fråga om renskötseln som f.n. iiger rum
inom lapphyns ram utvidgas. Lappbyarna föreslås bli ombildade till en ny
lyp av juridiska personer, samebyar, med en fastare organisation ån lappbyamas och uppbyggda på föreningsrätlslig grund.
Samebyns ändamål bör i första hand vara atl genom samverkan mellan
alla ägare aY renar inom byns bctcsområde få lill slånd ett rationellt utnyttjande av betesmarker och tillgänglig arhelskrafl med ett minimum av
skadegörelse för tredje man. För dl'lla iirnlamål bör byn bl. a. handha skötseln av medlemmarnas renar, planera, bygga och underhålla för renskölseln erforderliga gemensamma anläggningar saml betala och mellan ren-
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ägarna fördela utgifterna för renskötseln och för de gemensamma anläggningarna. Sammanfattningsvis sägs i 9 § första stycket att sameby har till
ändamål att för medlemmarnas gemensamma bästa ombesörja renskötseln
inom byns betesområde. I 9 § andra stycket anges vad som främst åligger
samebyn till fullgörande av dess uppgift.
Av skäl som framgår av den allmänna motiveringen bör samebyns eko·
nomiska verksamhet bcgriinsas till s{ulan verksamhet som har direkt samband med renskötseln. Denna begränsning framgår av 9 § tredje stycket.
Sameby bildas direkt på grund av lagen. Sin definitiva rältskapacitet får
samebyn dock först sedan registrering skelt enligt 39 §. En erinran härom
har tagits in i 10 § första stycket.
Lappbyarna har f. n. till uppgift alt i förhållande till statliga och kommunala myndigheter företräda den inom renskötselområdet bosatta samiska befolkningen. Denna funktion bör övertas av samebyarna. Det
föreligger också elt påtagligt praktiskt behov av att sameby skall kunna bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som inte direkt
gäller den kollektivt bedrivna renskötseln. Så t. ex. vore det av värde för
de enskilda medlemmarna om samebyn gavs rätt all föra talan i ärenden
angående riittigheter av individuell nalur såsom i fråga om jakt och fiske.
lnlressekonfliktcr kan visserligen uppstå mellan en enskild medlem och
samebyn men delta bör ej hindra att samebyn ges talerätt. En förutsättning är dock givetvis alt medlemmen bevaras vid sin talerätl. Med hänsyn
till del nu anförda har i 10 § andra stycket tagits in en bestämmelse om att
samebyn företräder sina medlemmar i ärende som rör renskötselrätten eller medlemmarnas gemensamma intressen inom rennäringen i övrigt.
11och12 §§
I 1 och 2 §§ har angetts den yttre nunen för den personkrets renskötselrätten omfallar. Förevarande paragrafer anger en inre krets av renskötselberättigadc, nämligen de som tillhör sameby. Medlemskap i sameby är liksom f. n. lappbytillhörigheten en förutsättning för utövandet av rcnskötselrätten inom samebys belesområde. Bestämmelserna i 11 § om automatiskt
medlemskap, som motsvarar 2 kap. 5 § i de sakkunnigas förslag, har i huvudsak oförändrade överflyttats från 8 § renbeteslagen.
12 §, som innehåller bestämmelse om medlemskap på grund av beslut
av sameby, motsvarar 2 kap. 6 § i de sakkunnigas förslag och ersätter 9 §
renbeteslagen. Den väsentliga nyheten i jämförelse med 9 § renbeleslagen
är att i första hand sameby, inte som nu länsstyrelsen, avgör om utomstående renskötsclberältigad skall få flytta in med sina renar till samebyn.
I överensstämmelse med vad som f. Il. gäller krävs att sökanden skall vara
renskölselberätligad och dessutom ha för avsikt att driva renskötsel inom
byns betesområde.
På förslag av de sakkunniga har i 12 § andra stycket tagits in en be6
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stämmelse som ger länsslyrelsen möjlighet att, om en sökande av samebyn
vägras inträde som medlem, ändå medge honom intriide under förutsättning att särskilda skäl föreligger.
De sakkunniga framhåller att den rätt alt bevilja medlemskap i sameby
som sålunda föreslås tillkomma länsstyrelsen bör tillämpas med stor försiktighet. Det bör krävas att den renskötsel som sökanden avser att driva
inom hyn är till väsentlig nytta för renskötseln i byn och inte medför oliigenhet av betydelse för byns medlemmar. Som exempel på fall då dessa
krav kan anses vara uppfyllda nämner de sakkunniga att del från rationaliseringssynpunkt är nödvändigt att en sameby får tillskott av renar eller
arbetskraft.
Jag delar de sakkunnigas uppfattning att bestämmelsen i fråga bör tilllämpas med stor försiktighet. Risken för all del nödvändiga samarbetet i.
en by försvåras om en sökande vinner inträde mol majoritetens önskan är
påtaglig.
13 §
I första stycket, som motsvarar 2 kap. 5 § andra stycket i de sakkunnigas
förslag, finns en definition av begreppet renskötande medlem. Av formella
skäl har det ansetts liimpligt att ha en särskild benämning på de medlemmar som driver egen rennäringsrörelse. Definitionen har som skall framgå
i fortsättningen betydelse bl. a. i fråga om fördelningen av samebyns utgifter för renskötseln inom byns betesområde.
Bestämmelsen i andra stycket saknar motsvarighet i renbeteslagen. Bestämmelsen har på förslag av de sakkunniga (2 kap. 3 § tredje stycket and··
ra punkten) tagits upp bl. a. för att förenkla utlagandet av renägarnas bidrag Lill samebyns kostnader. Det är mycket vanligt att personer som normalt ingår i renskötande medlems hushåll - make, barn, annan nära släkting eller anställd renskötare - har egna renar som sköts tillsammans med
familjehusbondens renar. Bestämmelsen innebtir bl. a. att denne görs ansvarig i förhållande till hyn för hushållets hela reninnehav. Bestämmelsen
får också betydelse för rösträtten vid bystiimma som i regel utövas efter reninnehavet.
Att närmare ange i vilka fall en person skall anses som renskötande medlem och i vilka fall han skall belraktas som sådan medlems husfolk är svårt.
Frågan får liksom hittills överlämnas åt praxis. Jag vill dock framhålla betydelsen av att tolkningen av det s. k. hnsbondebegreppet inte blir alltför
snäv. Det torde vara av största värde för samhörigheten och förtroendet mellan medlemmarna och överhuvudtaget för arbetet inom byn, att särskilt de
unga samerna får vara med och avgöra ärenden som är av belydelse för rennäringen inom byn.
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14 §
Paragrafen motsvarar 1 § 3 renbeteslagen och 2 kap. 5 § tredje stycket i
de sakkunnigas förslag.

Renskötselriittens utövande
15 §
Under avsnittet renskötselrättens utövande har i denna och följande paragrafer förts samman bestämmelserna om de befogenheter som innefattas i
renskötselrätten. Den grundläggande rättigheten i renskötselrätten är betesrätten, dvs. rätten för medlem i lappby att låta renarna beta inom lappbyns
del av renskötselområdet. Betesrätten och den därmed förenade rättigheten
att nyttja marken för olika anordningar för renskötseln är kollektiv för
byns renskötande medlemmar. I andra avseenden innefattar renskötselrätten moment av individuell natur såsom i fråga om jakt och fiske.
I första stycket i paragrafen ges bl. a. uttryck för principen att betesrätten
på byns betesområde är samfälld för renägarna inom byn. Stycket har viss
motsvarighet i 7 § renbeteslagen där det sägs att betesrätt får utövas av varje
lappby för sig inom ett särskilt till gränserna fastställt område. Stycket svarar mot 2 kap. 3 § första punkten i de sakkunnigas förslag. Det kan anmärkas alt i betesrätten ingår i princip allting som renarna kan födas av såsom
gräs, örter, lav, svamp och i vissa fall även lavbevuxna träd som får fällas
(se 20 §).
Andra stycket motsvarar 11 § 1 andra stycket b) renbeteslagen och 2 kap.
1 § fjärde stycket i de sakkunnigas förslag.
Tredje stycket motsvarar 4 § renbeteslagen och 1 kap. 4 § i de sakkunnigas förslag. Lantbruksnämndens befogenhet innebär rätt att begränsa betesrätten eller förbjuda betning inom viss del av byns betesområde under
viss tid eller tills vidare.

16 §
Paragrafen, som motsvarar 25, 41 och 42 §§ renbeteslagen och 3 kap. 6
och 9 §§ i de sakkunnigas förslag, innehåller bestämmelser om rätten att
uppföra stängsel och byggnader av olika slag.
Bestämmelserna i första stycket om rätt att utnyttja renbetesmarkerna
för olika anordningar för renskötseln har utvidgats i förhållande till. motsvarande bestämmelser i renbcteslagen. Det ~ir numera inte ovanligt att t. ex.
renslakterier, som inte nämns i renbeteslagen, anläggs i samarbete mellan
samer och staten. Med hänsyn härtill har i paragrafen upptagits även sådana anordningar. Som villkor uppställs att anordningen i fråga behövs för
renskötseln. Enligt gällande bestämmelser (25 § 1 och 2) görs skillnad mellan olika slag av stiingsel. På förslag av de ·sakkunniga har skillnaden slo-
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pats. Första stycket i paragrafen har utformats med hänsyn till vad som
nu sagts.
Andra stycket upptar bestämmelser om renvaktarstugor, kåtor, förvaringsbodar och liknande som behövs för renskötseln. Bestämmelserna har
getts en mera allmän utformning än nuvarande bestämmelser. I sak ansluter de nu föreslagna reglerna nära till bestämmelserna om kåtor och bodar
i 41 § renbeleslagen. Att renvaklarstugor tillagts beror på att renskötselns
arbetsbostäder numera har en bättre standard än tidigare.
Anmärkas bör att utomplansbcstämmelser och andra bebyggelsereglerande bestämmelser är tillämpliga på den bebyggelse som nu är i fråga.

17-22 §§
Paragraferna innehåller bestämmelser om rätten till skogsfång.

De sakkunniga
Gällande bestämmelser om rätt till skogsfång ( 45-54 § §) är invecklade
och svåröverskådliga, beroende främst på att denna rättighet differentierats
med hänsyn till markens belägenhet och äganderättsförhållanden samt till
arten av den bedrivna renskötseln. Enligt de sakkunniga bör det vara möjligt att genomföra en betydande förenkling av regelsyslemet utan att för
den skull förändra det huvudsakliga innehållet i samernas nuvarande rättigheter.
Samerna har enligt renbeteslagen rätt till skogsfång inom lappmarkerna
och på renbetesfjällen för uppförande, ombyggnad eller underhåll av stuga
eller därmed jämförlig bostadsbyggnad. I realiteten är dock rättigheten inskränkt till kronomark under kronans omedelbara disposition samt allmänningsskogar (45 §). På övrig mark är rättighetens utövning nämligci.
betingad av att vederbörande jordägare eller brukare ger silt samtycke
(46 §) och att överenskommelse träffas om betalningen (47 §). Även såvitt
gäller kronomark har under senare år skett en viss avveckling av rättigheten
på det sättet, att samerna uppbär s. k. rotvärdesersättning i stället för att de
själva tar ut byggnadsvirket. Enligt ett l{ungl. brev den 30 juni 1960 skall
emellertid rotvärdescrsättning inte utgå till bostadsföretag för vilket har
beviljats statligt förbättringslån för nybyggnad eller ombyggnad. Samerna
kan i stället erhålla räntefri stående del av förbättringslån med 2 000 kr.
högre belopp än övriga kategorier som kan komma i fråga :för förbättringslån.
De sakkunniga föreslår att rätten att ta virke till familjebostäder avlöses
genom att statligt stöd tillförsäkras de rcnskötande samerna vid uppförande
eller förbättrande av sådana byggnader. Bl. a. förordas att i bostadslånekungörelsen (1967: 552) införs en bestämmelse av innebörd att av bostadslån, som utgår till medlem av sameby, ett belopp om högst 3 000 kr. skall
utgöra räntefri stående del.
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Remissyttmndena
SSR motsätter sig alt rätten att ta virke till familjebostad avvecklas och
åberopar att rättigheten fortfarande utnyttjas inom stora delar av renskötselområdet. Bostadsstyrelsen hävdar på anförda skäl att det inger starka
betänkligheter att som de sakkunniga föreslår föra in en särskild bidragsform i bostadslånekungörelsen.
Departementschefen
Jag är inte beredd att mot SSR :s bestridande förorda att rätten till
skogsfång för familjebostad avvecklas. Liksom gäller f. n. bör det vara möjligt att utbyta rättigheten mot rotvärdesersättning eller viss förmån' när
bostadslån beviljas. Rotvärdesersättningen utgår f. n. från lappfonden.
:\fotsvarande bör gälla i framtiden.
I övrigt har bestämmelserna om skogsfång utformats i huvudsaklig överensstämmelse med de sakkunnigas förslag.
17 § motsvarar 45 och 46 §§ renbeteslagen och 3 kap. 2 § i de sakkunnigas förslag. Första-tredje styckena avser rätten att inom lappmarkerna och på renbetesfjällen tillgodogöra sig skogsprodukter. De nuvarande
skiljaktigheterna mellan marker ovanför och nedanför odlingsgränsen,
mellan marker under allmän och enskild disposition samt mellan fjäll- och
skogsrenskötsel har i överensstämmelse med de sakkunnigas förslag i princip slopats.
17 § fjärde stycket avser rätten till skogsfång inom sedvanerättsområdet, dvs. på de trakter utom lappmarkerna och renbetesfjällen där betesrätt föreligger. De regler om rätt till skogsfång som gäller för fjällsamerna
inom dessa områden har gjorts tillämpliga även på skogssamerna.
I enlighet med de sakkunnigas förslag har i 17 och 18 §§ departementsförslaget föreskrivits alt skogsavverkningsrätten får utövas endast inom
elen egna hyns betesområde. I 19 § görs, också i enlighet med de sakkunnigas förslag, ett avsteg från denna princip.
20 § motsvarar 50 § renbeteslagen och 3 kap. 4 § i de sakkunnigas förslag.
21 § föreskriver skyldighet för samerna att i vissa fall utge ersättning
för virke. Liksom enligt 47 § renbeteslagen görs skillnad mellan marker
under allmän och enskild disposition. Paragrafen motsvarar 3 kap. 3 § i de
sakkunnigas förslag. Om parterna inte kan enas om ersättningen, bör som
f. n. gäller en värderingsman kopplas in. Eftersom ersättningen inte alltid
kommer att gälla obetydliga belopp, bör som vissa remissinslanser framhållit värderingsmannens uppgift inte vara att slutligt avgöra tvisten. Hans
uppgift bör vara att söka förlika parterna. En bestämmelse härom har tagits in i paragrafens tredje stycke. Kan värderingsmannen inte ena parterna
får ersättningsfrågan prövas av domstol.
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22 § motsvarar 51 § första stycket renbeteslagcn och 3 kap. 5 § i de sakkunnigas förslag.
Slutligen bör såvitt avser frågan om rätten till skogsfång anmärkas att
bestämmelserna i 48 och 49 §§, 51 § andra och tredje styckena samt 5254 §§ renbeteslagen på förslag av de sakkunniga har utmönstrats. Bestämmelserna kan numera undvaras.
23 och 24 §§
Paragraferna, som behandlar flyttningsvägar för renarna, motsvarar 21 §
och 23 § första punkten renbeteslagen samt 3 kap. 7 § och 8 § andra och
tredje punkterna i de sakkunnigas förslag.
Del har inte ansetts nödvändigt att som de sakkunniga föreslagit närmare ange vilka sakägare lantbruksnämnden skall höra i ärende om flyttningsvägs sträckning eller på vilket sätt vägens sträckning för framtiden
skall dokumenteras. Anmärkas bör att flyttningsvägs sträckning kan förändras även i samband med att renskötselrätten upphävs eller inskränks
med stöd av 26 § eller annan särskild lagstiftning.
SSR har bl. a. hävdat att samerna måste garanteras rätt till domstolsprövning i frågor som har samband med renflyttning. Enligt min mening
bör fråga om flyttningsvägs sträckning liksom f. n. avgöras av administrativ myndighet, numera lämpligen lantbruksnämnden. I frågor om intrång
i renskötselrätlen, dvs. även i rätten att flytta med renar lnellan olika betesområdcn, står det samebyn fritt att väcka talan mot den som t. ex. avstängt
flyttningsviig eller nedsatt dess framkomlighet. Sådan talan kan gå ut på
att återställa vad som rubbats och att ersätta skadan.
25 §
Paragrafen, som innehåller bestämmelser om samernas iätt till jakt och
fiske, motsvarar 55 § renbeteslagen och 3 kap. 1 § i de sakkunnigas förslag.
Enligt 55 § renbeteslagen har samerna rätt att på utmark jaga och fiska
inte bara på områden där de får vistas året runt utan också på andra områden inom lappmarkerna under den tid de har rätt alt uppehålla sig där.
Jakt- och fiskerätten är inte begränsad till den egna byns område. Av naturliga skäl jagar och fiskar majoriteten av lappbymedlemmarna enbart inom
den egna byns område. Det har framkommit att samerna själva uppfattar
det som en överträdelse av en traditionell sämj edelning när samer jagar
eller fiskar på en främmande lappbys område. På förslag av de sakkunniga, vilket tillstyrkts av remissinstanserna, har jakt- och fiskerätten i huvudsak begränsats till den egna byns betesområde.
Som framgår av andra stycket har undantag från huvudregeln i första
stycket gjorts för det fall same för renskiljning eller liknande tillfälligt ändamål uppehåller sig inom annan ·samebys betesområde. På begäran av
SSR har vidare - med 14 § lagen (1938: 274) om rätt till jakt som före-
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bild - tagils upp en bestämmelse om rätt för samer i en by att under vissa
förutsättningar jaga rovdjur på mark där jakträtten är förbehållen samer i annan by.
Det har ansetts onödigt att som de sakkunniga föreslagit särskilt ange
att samerna är underkastade vanliga inskränkningar i fråga om nyttjande
av jakt och fiske, dvs. att bestämmelser om fridlysning, förbudstider,
fångstsätt o. d. gäller även för same.

Renskötselrättens upphörande i vissa fall m. m.

Detta avsnitt innehåller bestämmelserna om upphävande av rätt till
renskötsel, om förbud mot ändrad markanvändning och om upplåtelser.
Bestämmelserna har motsvarighet i 2 § 3, 3 § 3 samt 5 och 56 §§ renbeleslagen. I de sakkunnigas förslag finns motsvarande regler i 1 kap. 5 och
6 §§ och 3 kap. 11-13 §§. Beträffande motiven för de föreslagna bestämmelserna kan jag i huvudsak hänvisa till den allmänna motiveringen (avsnitt 11.3). På förslag av de sakkunniga har någon motsvarighet inte medtagits till de särskilda bestämmelser i renbeteslagen som möjliggör inskränkningar i renskötselrätten där så fordras för att tillgodose bl. a. den
jordbrukande befolkningens intressen (2 § 3 och 3 § 3). Avsikten är att
även sådana fall skall bedömas enligt bestämmelserna i 26-30 §§.
26 §
I paragrafens första och andra stycken anges de materiella förutsättningarna för upphävande av renskötselrält. De överväganden som ligger till
grund för bestämmelserna redovisas i den allmänna motiveringen.
I tredje stycket klargörs att ett upphåvande av rätten till renskötsel inte
behöver vara totalt. Det kan begränsas till att avse viss tid eller vissa i
rcnskötselrälten ingående befogenheter. Så tillämpas gällande bestämmelser om undantagande av mark från renskötsel. Sålunda förordnade Kungl.
Maj :L i beslut den 11 juni 1964 angående linbana m. m. inom Abisko nationalpark alt samerna skall ha riilt alt utnyttja det undantagna området i den omfattning vederbörande myndighet finner att så kan ske ulan
olägenhet med hänsyn till syftet med företaget. Av naturliga skäl avser
upphiivande av rätt till renskötsel i allmänhet all framtid. Om det med
renskötseln konkurrerande intresset emellertid kan förutses bli tidsbegränsat, bör upphävandet begränsas till samma tid, varefter området åter
får användas för renskötsel.
27 §

Enligt paragrafen ankommer det på Kungl. Maj :t att pröva fråga om
upphävande av renskötselrätt. Självfallet skall tillses, att upphävandet inte
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omfattar större område än som behövs för att tillgodose det intresse för
\ilket renskötselintresset nödgas vika och att vid områdets lokalisering
och utformning all nödvändig hänsyn tas till renskötselns intressen.
Paragrafen innehåller vidare en bestämmelse om skadeförebyggandc åtgärder. Fastän renbeteslagen inte innehåller några bestämmelser härom,
är det inte ovanligt att Kungl. Maj :t som villkor för undantagande föreskriver atl skadeförebyggande åtgärder skall utföras, t. ex. att stängsel
skall uppföras omkring området. Den verksamhet som föranleder ett upphävande är i allmänhet av sådant slag att renarna bör hindras från att
ströva in i området. Att ålägga renägarna att bevaka renarna blir i regel
alltför betungande för dem. I så fall bör det lämpligen ankomma på den i
vars intresse upphävandet sker att hålla stängsel. Även andra åtgärder,
l. ex. anordnande av nya flyLLningsvägar, kan visa sig lämpliga för att minska uppkommande olägenheter för renskötseln.
28 och 29 §§
I den allmänna motiveringen har föreslagits alt expropriationslagens
ersältningsregler och dess regler om expropriationsförfar:mdet skall L~älla
i fråga om upphävande av renskötselrält. De regler i expropriationslagen
som avses få motsvarande tillämpning är de som avser det fall att en bestående särskild rätt till fastighet exproprieras självständigt, dvs. utan
samband med att fastigheten avstås eller atl nyttj anderäll eller servitut
stiftas till fastigheten (s. k. självsländig rättighelsexproprialion).
Vidare bör expropriationslagens regler om ansökan om cxproprialion,
exproprialionsersätlning. och dess fastställande, förhandstilllträde och rättegångskostnader få tillämpning i nu avsedda fall. Vad som föreskrivs i cxpropriationslagen om den exproprierande skall självfallet gälla den för
vars räkning upphävandet sker. Så t. ex. ankommer det på denne att inom
viss tid som beslämts av Kungl. Maj :t i upphävandebeslutet anhängiggöra
ersättningstalan vid exproprialionsdomstolen. Erinras bör i detta sammanhang att inom justitiedepartementet f. n. pågår arbete med alt avskaffa
expropriationsdomstolarna och ersätta dem med fastighelsdomslolarna
fr. o. m. den 1januari1972.
Det hör framhållas att en förutsältning för
renskötselrällen skall
kunna upphävas i visst område är, att det med renskötseln konkurrerande
företaget disponerar all den mark som behövs för ändamålet. Upphävandet i och för sig innebär inte tillskapande av sådan dispositionsrätt utan
medför endast att renskötselrätten upphör eller inskränks inom området.
Om det företag för vars räkning ett upphävande ifrågasätts skall utföras
av annan än markområdets ägare, måste det således visas att markägaren
genom upplåtelse av nyttjanderätt eller servitut medgivit företagaren alt
använda området för det avsedda ändamålet.
I fråga om ersättningens omfattning vill jag anföra följ ande. Liksom
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gäller i fråga om expropriationsersättning är principen att gottgörelsen
skall vara varken mer eller mindre än fullgod. Att rätt värdera bortfall av
renbete och intrång i renskötselrätten är dock svårt. Oftast blir beräkningen schematisk och grundar sig på en skälighetsbedömning. Vissa värderingsmetoder håller emellertid på att utvecklas. Enligt en metod som har
tillämpats av Svappavaarautredningen (Stencil Jo 12.12.1968) kan skador
som på grund av bortfall av bete m. m. åsamkas rennäringen uppdelas i
1. bctesskador med omedelbar effekt, varmed avses sådant belesbortfall
som vid rationell drift får en minskning av renstammen till följd,
2. betesskador med icke känd effekt, varmed avses sådant bortfall av
bete som i nu använd driftsform inte får till följd en minskning av renstocken men som vid annan driftsform kan få viss effekt,
3. intrång, övergående eller bestående, varmed avses att produktionen
blir fördyrad.
Svappavaarautredningen påpekar att en renhjords storlek i princip bestäms av det betesområde som har den mest begränsade betestillgången i
förhållande till sin normala användning och djurens näringsbehov under en
viss årstid. I regel är vinterbetesområdet det begränsande säsongbetet. Inom
detta område fås alltså i allmänhet en skada med omedelbar effekt och skadan faller under nyss nämnda skadetyp 1. Enligt utredningen bör bortfall
av renbete värderas som ett avkastningsvärde genom att betet värderas såväl före som efter bortfallet och skillnaden mellan dessa värden tas. Värdet
blir ett marginalvärde.
Jag är inte beredd att ta ställning till huruvida en sådan metod är rättvisande. Enligt uppgift har metoden med vissa modifikationer tillämpats
av övre Norrbygdens vattendomstol i ett vattenmål angående dämningsskada på renbetesmark. I målet har ändring sökts i vattenöverdomstolen.
Ersättning bör givetvis utgå också för skada eller olägenhet som drabbar samernas jakt eller fiske med anledning av renskötselrättens upphävande.
Upphävs renskötselrättcn med stöd av 26 § andra stycket departementsförslagct i ett visst markområde som väsentligen saknar betydelse för renskötseln, kommer frågan om ersällningens omfattning i ett särskilt läge. Det
innebär att marken i fråga i princip saknar värde från renskötselsynpunkt
och någon större skade- eller intrångsersätlning kan alltså inte komma i
fråga. Gör samebyn anspråk på ersättning och kan överenskommelse inte
träffas om ersättningens storlek, torde domstolens prövning utmynna i ett
skälighetsavgörande.

30 §
Paragrafen, som svarar mot 1 kap. 6 § i de sakkunnigas förslag, innehåller de bestämmelser om förbud mot ändrad markanvändning som jag behandlat i den allmänna motiveringen. Förbudsregeln har försetts med åt-
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skilliga begränsningar. Den gäller enligt paragrafens första stycke endast
mark där renskötsel får bedrivas hela året. Den gäller endast mark där renskötsel fakliskt idkas. Har Kungl. l\faj :t förordnat om upphävande av renskötsel rätt i visst område enligt 26 §, gäller givetvis inte förbudsrcgeln. Inte
heller avser beslänunelsen ändrad markanvändning som medför mindre väsentliga olägenheter för renägarna. Enligt paragrafens andra stycke slutligen gäller förbudsregeln inte inom område med fastställd statsplan eller
byggnadsplan och hindrar inte heller att mark används för företag vars
tillållighet prövats i särskild ordning. Därmed avses sådan lagstiftning som
vattenlagen (1918: 523), gruvlagen (1938: 314) och lagen (1943: 431) om
allmänna vägar.
31 §
Paragrafens första stycke motsvarar 56 § första stycket renbeteslagen och
3 kap. 11 § i de sakkunnigas förslag. Som föreslagits i den allmänna motiveringen får sameby eller dess medlemmar, på motsvarande sätt som f. n.
gäller såvitt avser lapp, inte upplåta rättighet som omfattas av renskötselrätten.
I paragrafens andra stycke görs ett avsteg från denna princip. Sameby
ges rätt alt åt medlemmar som lämnar de nya samebyarna upplåta rätt att
avgiftsfritt jaga och fiska på motsvarande sätt som enligt 25 § första stycket gäller för byns medlemmar, dock att sådan upplåtelse begränsats till
jakt och fiske för husbehov.
32-34 §§
l dessa paragrafer finns de regler om nyttjanderättsupplåtelse på kronans
marker ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen s.om föreslagits i
den allmänna motiveringen (11.3).
Paragraferna ersätter 56 § andra--fjärde och sjunde styckena rcnbeteslagen och 3 kap. 12 § och 13 § första och andra styckena i1 de sakkunnigas
förslag.
Som exempel på fall när det kan vara befogat alt enligt 34 § första stycket första punkten göra undantag från principen att upplåtelse skall ske
mot avgift kan nämnas upplåtelse av fiskerlitt åt vissa samer som inte tillhör den renskötande befolkningsgruppen men som är beroende av fisket
inom renskölselområdet för sin försörjning, de s. k. fiskesamerna. Avgiftsfri upplåtelse kan även någon gång vara befogad, när det är fråga om något
allmiinnyttigt ändamål, specielll om dess tillgodoseende också ligger i den
berörda samebyns intresse. Vid bedömningen av om sådana särskilda skäl
föreligger eller inte bör stor hiinsyn tas till samebyns uppfattning härom.
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Samebys förvaltning rn. rn.

Allmänna bestämmelser
I detta avsnitt om samebys förvaltning m. m. har förts samman huvuddelen av de bestämmelser som fordras för att reglera sambyns ställning som
juridisk person och medlemmarnas interna förhållanden. Regleringen av
förhållandena mellan samerna i en sameby inbördes föreslås som framgått
av den allmänna motiveringen ske i huvudsak enligt de principer som ligger till grund för lagen om ekonomiska föreningar.

35 §
Paragrafen reglerar samebyns befogenhet att föreskriva begränsning av
medlemmarnas reninnehav e. d. Den har närmast motsvarighet i 1 § 3,
11 § 1 och 39 § renbeleslagen. I de sakkunnigas förslag finns motsvarande
bestämmelse i 2 kap. 3 § andra stycket.
Enligt de regler som föreslås i 15 § departementsförslaget ankommer det
på lantbruksnämnden alt fastställa det högsta sammanlagda renantalet för
varje sameby. Begränsningen av den enskilde samens reninnehav regleras
enligt gällande ordning delvis i renbetcslagen, delvis genom myndighets
beslut. Den enskilde samens reninnehav maximeras sålunda i 1 § 3 renbcteslagen. Utan länsstyrelsens tillstånd får innehavet inte överskrida 600
renar eller för gift same 800. Härtill får dock läggas visst antal för varje
annan hushållsmedlem. Vidare ges i 39 § renbeteslagen detaljerade regler
enligt vilka länsstyrelsen har ,alt vidta åtgärder för renantalets minskning,
om detta befinnes vara så stort att svårigheter uppkommer för renskötselns
ändamålsenliga drivande.
I första stycket ges, i enlighet med vad jag föreslagit i den allmänna motiveringen (11.2), samebyn befogenhet att själv föreskriva de begränsningar av medlemmarnas reninnehav som behövs för att hindra att det för
byn fastställda renantalet överskrids eller för att eljest främja medlemmarnas renskölsel. Vilken typ av begränsningar som bör väljas får byn
själv avgöra. Som exempel på möjliga restriktioner kan nämnas föreskrift
om viss ålders- eller könsfördelning i medlemmarnas renhjordar. Genom
exempelvis begränsning av del tillåtna antalet vuxna handjur stimuleras
en övergång till ökad kalvslakt och behovet av vinterbele minskas.
Bestämmelsen om riitt för byn att maximera de renskölande medlemmarnas renantal ger inte svar på frågan om det tillåtna antalet alltid skall
sättas lika för alla renskötande medlemmar i byn eller om hänsyn får tas
till rådande olikheter i innehavet. Från vissa synpunkter horde väl svaret
bli att ingen åtskillnad skall göras mellan medlemmarna. Bälten att utnyttja betesmarkerna är gemensam för dem alla och ingen av dem har
bättre rätt än de andra. En begränsning av utnyttjandet i form av renantalets maximering borde då drabba alla lika. Emellertid kan man inte bort-
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se från att en betydande olikhet i reninnehavet alltid har förekommit. Härtill kommer, att det från näringsekonomisk synpunkt alls inte är önskvärt
att hålla renantalet per näringsidkare lågt utan att det i stället är nödvändigt att i viss omfattning koncentrera reninnehavet, om rennäringen skall
kunna erbjuda nöjaktigt försörjningsunderlag. Hinder bör alltså inte föreligga för samebyarna att beakta rådande skiljaktigheter i reninnehavet,
t. ex. så att den som innehar en större renhjord tillåts att tills vidare eller
för viss tid disponera en däremot svarande högre andel av byns sammanlagda renantal.
Som de sakkunniga påpekat torde dessutom ett visst lagstadgat skydd
behövas för redan etablerade renskötselföretagare så att inte deras ställning skall te sig alltför osäker och beroende av majoritetsförhållanden på
bystämman. I andra stycket i lagrummel har därför tagits in en bestämmelse av innebörd att renskötande medlems fortsatta verksamhet inom
byn inte får omöjliggöras eller väsentligt försvåras till följd av sådan begränsning av reninnehavet som byn skall kunna besluta om.
36 §

Denna paragraf, som har motsvarighet i 2 kap. 3 § tredje stycket i de
sakkunnigas förslag, innehåller bestämmelser om skötesrenar. Den väsentliga nyheten i jämförelse med motsvarande bestämmelser i 14 och 15 §§
renbeteslagen är att några restriktioner för innehav av skötesrenar inte tagits in i lagen och inte heller kan föreskrivas av myndighet. I stället bör
som framhållits i den allmänna motiveringen samebyn ha frihet att själv
bestämma om sådana renar skall få hållas på byns betesmarker.
Av skäl som anförts i den allmänna motiveringen föreskrivs vidare att
fråga om skötesrenar avgörs efter samråd med lantbruksnämnden.

37 §
I paragrafen, som motsvarar 2 kap. 2 § tredje och fjärde styckena i de
sakkunnigas förslag, anges i första stycket att samebyns befogenheter i
fråga om renskötseln inte omfattar slakt eller försäljning av vid slakt utvunna produkter. Endast om medlem medger det, får byn ombesörja dessa
åtgärder.
I paragrafens andra stycke ges regler om i vad mån renmärkningen skall
ombesörjas av samebyn eller renägarna själva. Även om mycket talar för
att renmärkningen alltid bör ske i samebyns regi, har på förslag av de sakkunniga, vilket förslag tillstyrkts av SSR, föreskrivits dels att samebyn skall
ha möjlighet att helt överlämna märkningen till ägarna, dels att en renägare
som önskar det skall vara berättigad att själv märka sina renar även i de
fall då samebyn i princip har hand om märkningen.
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Stadgar m. m.
38 §
I paragrafen har bestämmelserna om samebys stadgar tagits upp i enlighet med de sakkunnigas förslag i 2 kap. 7 §.
Bestämmelserna om innehållet i samebys stadgar överensstämmer i huvudsak med vad som gäller för ekonomiska föreningar (6 § lagen om ekonomiska föreningar). Föreskrift om ändamålet med verksamheten och om
verksamhetens art har dock ansetts överflödig, eftersom dessa frågor regleras direkt i lagen. I stället för vad 6 § lagen om ekonomiska föreningar
(punkterna 4 och 5) innehåller om insatser och avgifter ges beträffande
sameby i punkterna 7 och 8 vissa föreskrifter om tid för inbetalning av
förskott och för slutreglering av de renskötande medlemmarnas fordringar
och skulder på grund av verksamheten under föregående räkenskapsår (jfr
specialmotiveringen till 44 § i departementsförslaget). Enligt lagen om
ekonomiska föreningar (6 § punkt 10) skall en ekonomisk förenings stadgar ange de grunder enligt vilka skall förfogas över uppkommen vinst och
på vad sätt vid föreningens upplösning skall förfaras med föreningens behållna tillgångar. Någon motsvarighet härtill föreslås inte beträffande samebyarna. En samebys inkomster och utgifter skall i princip utjämnas för
varje år och utdelningsbar vinst uppkommer därför inte. Inte heller bör
man räkna med att en sameby upplöses, i varje fall inte på det sätt som
kan ske med en förening eller ett bolag. Även om en samebys verksamhet
skulle i huvudsak upphöra till följd av att medlemmarna slutar att bedriva
renskötsel, bör byn nämligen finnas kvar för att göra det möjligt för andra
renskötselberättigade att driva rennäring inom byns betesområde, eventuellt efter sammanslagning med annan sameby.
Utan motsvarighet i 6 § lagen om ekonomiska föreningar upptar punkt
9 en föreskrift om att samebys stadgar skall ange vilka fonder byn skall
ha, deras ändamål samt hur avsättning till dem skall ske. Det är i hög grad
önskvärt att en fondbildning sker för att stärka samebyarnas ställning utåt
och inåt men av olika skäl är det inte lämpligt att införa tvingande bestämmelser om fondbildning. De regler om fondavsättning och ianspråktagande av tillgängliga medel som behövs förutsätts i stället bli införda
i samebyarnas stadgar. Några allmängiltiga anvisningar till ledning för
stadgarnas utformning på denna punkt kan inte lämnas. Förhållandena i
de olika byarna är alltför växlande. I ett förslag till normalstadgar för sameby som utarbetats av de sakkunniga har emellertid tagits in ett exempel på
regler om fondbildning som torde kunna passa flertalet samebyar. Enligt
detta förslag skall by ha två fonder, en för investeringar och en för kostnadsutjämning mellan goda och dåliga renår. Fondens inkomster utgörs
enligt förslaget av viss andel dels av byns intäkter genom försäljning av
omärkta renar, dels av de intrångsersättningar och avgifter för nyttjandcrättsupplåtelser som inflyter till byn och som inte skall disponeras på an-

174

Kungl. Maj:ts proposition nr 51år1971

nat sätt. Fondavsättningen föreslås upphöra, då fond nått viss storlek räknat i förhållande till det högsta tillåtna renantalet i byn. Beslut om fondmedlens användande för de i stadgarna angivna ändamålen avses skola
fattas av bystämman, dvs. av de renskötande medlemmarna med rösträtten
graderad efter reninnehavet. Slutligen innehåller förslaget till normalstadgar en uttrycklig föreskrift om att medlem som lämnar byn eller som eljest
upphör med renskötseln inte skall vara berättigad att få ut någon del av
de i fonderna innestående medlen eller av byns övriga tillgångar. För att
trygga den framtida renskötseln i byn är det enligt de sakkunniga angeläget
att byns ekonomiska ställning inte försvagas i samband med generationsskiften bland näringsulövarna och andra överlåtelser av renskötselföretagen. Det bör understrykas att de sakkunnigas förslag till normalstadgar
inte är annat än en rekommendation. Det står byarna fritt alt i stadgarna
införa exempelvis bestämmelser om rätt för avgående renskötande medlemmar atl helt eller delvis få ut sina andelar i byns fonder.
Enligt punkt 10 skall stadgarna innehålla de närmare föreskrifler om
renskötseln som anses erforderliga. Härmed åsyftas bl. a. att möjliggöra,
att i stadgarna intages bestämmelser om uppdelning av byns betesområde
mellan skilda grupper av byns renskötande medlemmar.
39 §
Första slyeket, som motsvarar 2 kap. 4 § första stycket och i viss del 2
kap. 7 § andra stycket i de sakkunnigas förslag, anger att sameby och dess
stadgar skall registreras hos länsstyrelsen i det län där byns styrelse enligt stadgarna har sitt säte. Av 90 § följer att denna regel inte är helt utan
undantag. Enligt 90 § fullgörs länsstyrelses åligganden enligt den nu föreslagna lagstiftningen i vissa fall av länsstyrelsen i annat län. Som exempel
kan nämnas att Idre lappby som har säte i Kopparbergs län, liksom nu är
fallet, kommer att sortera under de regionala rennäringsmyndigheterna i
Jämtlands län och följaktligen också skall registreras hos länsstyrelsen i detta län.
Registreringen bör omfatta en fortlöpande inskrivning av de uppgifter
som bchöYs för att tredje man skall kunna inhämta besked om vem som
äger föreiräda byn och om andra viktigare data rörande denna. Närmare
föreskrifter om sättet för samebyregistrets förande bör länsstyrelserna få
meddela.
Bestämmelserna om registrering av stadgar~a innebär, liksom motsvarande föreskrift i lagen om ekonomiska föreningar (100 § första stycket),
att länsstyrelsen inte självmant skall ingå i bed~mning av stadgarnas lämplighet utan bara har att pröva att de tillkommit i föreskriven ordning och
att innehållet är lagligt. Om besvär anförs över ett beslut i stadgefrågan,
blir länsstyrelsen emellertid, enligt de i 98 § föreslagna besvärsgrunderna,
behörig att också pröva om beslutet kränker medlems enskilda rätt.
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Enligt tredje stycket gäller första och andra styckena även beslut om
iindring ::iy stadgarna.

Ekonomiska förhållanden
40 §
I denna och följande paragrafer finns bestämmelser om samebys ekonomiska förhållanden.
40 §, som motsvarar 2 kap. 8 § i de sakkunnigas förslag, innehåller huvudregeln för fördelningen av samebys kostnader för renskötseln. Huvudregeln är all koslnaderna fördelas mellan alla renskötande medlemmar i
förhållande till deras reninnehlff. All renlängden i princip utgör grundvalen för beräkningen av reninnehavet framgår av 69 §.
1 andra slycket finns ett undantag från huvudregeln i första stycket.
Sameliy kan besluta - dock ej med relroaktiv verkan - att sådana utgifter för renskötseln som inte avser medlemmarnas samtliga renar skall fördelas endasl mellan de renägare vilkas djur föranlett utgifterna efter antalet sådana renar. Den subsidiära fördelningsregeln är främst avsedd för
det fall alt medlemmarnas renar är uppdelade på två eller flera grupper
som under hela året eller åtminstone under vissa årstider hålls avskilda
från varandra. De kostnader för bevakning, utfodring, driftsanläggningar
e. cl. som avser de olika grupperna skall i så fall kunna redovisas och fördelas för sig. Gemensamma kostnader för renarnas skötsel och vidare exempelvis byns administrationskostnader avses däremot alltid bli fördelade
enligt huvudregeln i första stycket. Även vid fördelningen mellan renägare
av separata u tgifler bör renlängden normalt kunna användas. Skulle så
inte vara fallet, får en uppskallning göras av antalet renar som ingått i
varje grupp för vilken särskilda fördelningsregler gäller.

41 §
Denna paragraf innehåller beslämmelsen om förutvarande eller nytillkommande renskötares ansvar för kostnader för renskötseln (jfr 2 kap.
8 § fjiirde stycket i de sakkunnigas förslag).
42 och 43 §§
Paragraferna, som motsvarar 2 kap. 9 och 10 §§ i de sakkunnigas förslag, innehåller beslfönmelser om skyldighet att förskottera medel för renskötseln och om utdebitering av sådana medel.
I 44 § departementsförslaget ges bestämmelser om den slutliga fördelningen av kostnaderna för renskötseln. Bestämmelserna bygger på principen att samebys inkomster och ulgifler under ett visst räkenskapsår skall
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balansera varandra. Det innebär att den vinst eller förlust som under året
uppkommer i renskötseln inte stannar hos byn utan överförs till de enskilda medlemmarna. I avvaktan på att den slutliga kostnadsfördelningen kommer till stånd behövs emellertid regler om skyldighet för renskötande medlem att efter vissa normer förskottera kostnader som uppkommer under löpande redovisningsår.
De belopp som förskoltsvis utdebiteras av medlem bör så nära som möjligt överensstämma med vad han enligt slutredovisningen blir skyldig att
erlägga till byn. I andra stycket föreskrivs därför att utdebitering skall göras med hänsyn inte bara till reninnehavet utan också till omfattningen av
det arbete som medlemmen och hans husfolk kan antas komma att utföra
för byn under räkenskapsåret. Ersättning för sådant arbete skall nämligen
gottskrivas honom vid den slutliga kostnadsfördelningen.
Som en följd av försummelse alt erlägga förskottslikvid. föreslås i 58 §
andra stycket att den försumlige skall vara förlustig sin rösträtt intill dess
förskott inbetalats.
Enligt 43 § åligger det styrelsen att infordra förskott som behövs för att
samebyn ständigt skall ha tillgång till likvida medel. Försummas det, inträder enligt paragrafens andra stycke betalningsskyldighet för styrelseledamöterna. För att ytterligare tillgodose eventuella borgenärers intresse av att
förskott infordras utan dröjsmål har på förslag av de sakkunniga - efter
förebild i 25 § lagen om gemensamhetsanläggningar - länsstyrelsen givits
befogenhet att i uppenbara fall förordna syssloman att debitera och uttaga
erforderligt belopp.
44 §
Paragrafen tar upp reglerna om den slutliga fördelningen av samebys
kostnader för renskötseln. Paragrafen motsvarar 2 kap. 11 § första stycket
i de sakkunnigas lagförslag.
Som nyss nämnts bygger förslaget på principen att samebyns inkomster
och utgifter under ett visst räkenskapsår skall balansera varandra. Den
vinst eller förlust som uppkommer under året överförs alltså på de enskilda
medlemmarna. Första stycket har utformats i enlighet härmed. Som de sakkunniga framhållit bör principen om årlig balansering göra det möjligt att
förenkla det kontrollsystem som finns föreskrivet t. ex. i fråga om ekonomiska föreningar.
Andra stycket anger på vilket sätt och enligt vilka grunder den slulliga
kostnadsfördelningen sker. Andra stycket behandlar också den i praktiken
betydelsefulla frågan om fastställande av värdet på det arbete som de renskölande medlemmarna presterar för samebyns räkning. Det föreskrivs att
samebyn i förväg skall bestämma viirdet på detta arbete. Detta vårde har
betydelse inte bara för den slutliga kostnadsfördelningen utan även för styrelsens utdebitering av förskottsmedel ( 42 §).
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45 §

På förslag av de sakkunniga (2 kap. 12 § andra stycket) och efter förebild i 26 § lagen om vissa gemensamhetsanläggningar har i paragrafen tagits upp bestämmelser om subsidiärt solidariskt ansvar de renskötande medlemmarna emellan för uttaxerade bidrag.
Det har inte ansetts lämpligt att som de sakkunniga föreslagit medge
sameby retentionsrätt i renar som tillhör den som ej betalar förskott eller
slutlikvid.
46 §

Paragrafen, som motsvarar 2 kap. 13 § i de sakkunnigas förslag, innehåller regler om san1ebys befogenhet att uppta lån.
På förslag av de sakkunniga föreskrivs vissa restriklioner i rätten att
uppta annat än helt kortfristiga lån, dvs. lån som avses bli avvecklade senast under räkenskapsåret närmast efter det år då lånet tagits upp. Sådana
kortfristiga lån kan behöva tas upp för alt tillgodose byns behov av rörelsekapilal i avvaktan på att utdebiterade förskott inbetalas. Sådana lån bör
styrelsen kunna ta upp efter bemyndigande av bystämman.
Vad angår långfristigare lån föreskrivs vissa restriktioner i syfte att i
möjligaste mån hindra en olämplig belastning av den framtida rennäringen
i byn. Sålunda föreskrivs dels att amorleringsplan för lånets återbetalning
skall ha antagits av bystämma, dels att lånets löptid skall vara på visst sätt
maximerad, dels att beslut om lån av sådant slag måste fattas av bystämman
med viss kvalificerad majoritet. Reglerna om amorteringsplan och om maximering av lånels löptid syftar till att möjliggöra en realistisk bedömning av
den extra belastning som under amorteringstiden kommer att läggas på envar av de renskötande medlemmarna. Maximitiden föreslås till tio år eller
den längre tid, för vilken statlig kreditgaranti beviljats. Den längre tiden för
garantilånen har ansetts motiverad genom den objektiva prövning av projektens lönsamhet som avses ske i dessa fall. Att beslutet bör fattas av bystämman, dvs. av de renskölande medlemmarna med rösträtten graderad
efter reninnehavet, är en naturlig konsekvens av att det är dessa medlemmar som har all ytterst ansvara för lånets återbetalning.
Skälet till att en kvalificerad majoritet om två tredjedelar av det på stämman företrädda röstetalet, som tillika representerar mer än hälften av byns
renskölande medlemmar, krävs är att beslutet kan röra stora ekonomiska
värden och alltså inte bör gälla, om inte en stark opinion bland de för samebyns ekonomi ansvariga medlemmarna står bakom beslutet.
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47 §
Paragrafen, som motsvarar 2 kap. 14 § i de sakkunnigas förslag, innehåller vissa regler om hur intrångsersätlningar och avgifter för vissa nyttjanderällsupplåtelser som tillfaller samebyn skall disponeras.
Samebyns inkomster består bl. a. av förskott som infordras av de rcnskötande medlemmarna och av försäljning av omärkta renar (se 84 §).
Andra inkomstposter, SOJ).1 ibland kan uppgå till betydande belopp, kan vara
upplålelseavgifter enligt 34 § första stycket eller skadeersättningar som enligt 28 §, 34 § andra stycket eller med stöd av annan lagstiftning tillfaller
samebyn. Bestämmelsen i paragrafens första stycke innebär att det står
byn frilt att använda sådana medel Ull att minska det lö1rnnde årets renskötselkosl nader eller till att fondera medlen exempelvis för framtida investeringar eller utjämnande av kommande års skölselkostnader.
Ersättningen kommer således i första hand de renskölande medlemmarna
till godo. Ersätlningen kan emellertid till viss del belöpa på rätligheter som
tillkommer även andra bymedlemmar än de renskötande t. ex. fiske. Att införa regler om en särskild fördelning av ersättningsbelopp som belöper på
sådana rättigheler är dock knappast motiverat. Ersättningens primära ändamål är nämligen alt utgöra ett stöd för renskötseln. För övrigt får de icke
renskölande medlemmarna så stor nytta av samebyns verksamhet, som ju
helt finansieras genom uttaxering efter reninnehavet, att det inte kan anses
oskäligt att byn får uppbära ersättningen i dess helhet. Emellertid kan det i
något fall - t. ex. därför att en väsentlig del av ersättningen belöper på skadat fiske - le sig obilligt alt ersättningen helt används till förmån för renskölseln. För alt komma till rätla med sådana fall föreslås i andra stycket
en föreskrift om att byn, när den beslutar om medlens användande, kan
gottgiira icke renskötande medlem i byn för skada eller olägenhet, som
särskill drabbat denne. Härigenom och genom möjligheten att överklaga bysttimmas beslut om medlens användande ges tillräcklig garanti för att de
icke renskötande medlemmarnas inlressen blir tillgodosedda.

Styrelse

48-54 §§
Bestämmelserna i dessa paragrafer om samebys styrelse bygger på reglerna i 21-44 §§ lagen om ekonomiska föreningar om slyrelse, firmateckning
och styrelses årsredovisning. En betydande förenkling särskilt såvitt avser
årsredovisningen har dock ansetts möjlig, med hänsyn till att reglerna om
samebys utgifter och deras fördelning bygger på principen om årlig utgiftstäckning genom utdebitering på de renskötande medlemmarna.
Föreskriften i 51 § om förordnande av syssloman i sameby som saknar
styrelse är utformad efler förebild av 33 § lagen om vissa gemensamhetsanläggningar.
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53 § är avsedd att uttömmande reglera samebys bokföringsskyldighet.
Bokföringslagen är således inte tillämplig. Den i paragrafen föreskrivna förvaltningsberättelsen bör vara tämligen utförlig, så att det blir möjligt för
medlemmarna att själva bedöma byns ekonomiska ställning och sättet för
slyrelsens handhavande av renskötseln. Jag vill i anslutning till 53 § 2 särskilt framhålla betydelsen av att antalet arbetstimmar noga redovisas.
Förvaltningsberättelsen skall enligt 61 § andra slycket hållas tillgänglig
för medlemmarna under minst tio dagar före den stämma då den skall
framläggas för godkännande.
Revision

55-57 §§
;\ven bestämmelserna om revision har. förenklats jämfört med lagen om
ekonomiska föreningar ( 45-51 §§). Så t. ex. har särskilda regler om revisors kompetens och om jäv ansetts onödiga. Utan särskilt stadgande torde
det vara klart att samma person inte sa1i.1tidigt kan vara både styrelseledamot och revisor.
Om revisor avgår, entledigas eller avlider och suppleant inte finns, måste
givetvis föranstaltas om val av ny revisor. Självfallet skall styrelsen ge revisor tillgång till samebyns räkenskaper od1 andra handlingar.
Föreskriften i 55 § andra stycket om ratt för medlem att få del av samebys böcker, räkenskaper och andra handlingar har förebild i 30 § andra
stycket lagen om vissa gemensamhetsanläggningar.

Bystämma m. m.
58 §
Bestämmelserna i denna paragraf överensstämmer i sak med innehållet i
27 §lagen om vissa gemensamhetsanläggningar.

59 §
Paragrafen innehåller rösträttsregler.

De sakkunniga
Samebys huvudsakliga arbetsuppgifter blir att handha renskötseln inom
byns betesområde och att gentemot utomstående svara för de förpliktelser
och bevaka de rättigheter som sammanhänger med renskötseln. Samebys
ekonomiska verksamhet föreslås bli begränsad till renskötseln. Avsikten är
att de renskötande medlemmarna skall svara för samtliga kostnader för
byns verksamhet i förhållande till reninnehavet. Det är därför naturligt att
de renskötande medlemmarna ges bestämmanderätt i flertalet av de frågor
som skall behandlas på en samebys stämma. Detta gäller i första hand sådana frågor där stämmans beslut inverkar på storleken av det belopp som
måste utdebiteras bland de renskötande medlemmarna eller på kostnadernas
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fördelning mellan dem. Även många andra frågor, såsom val av styrelse eller begränsning av medlemmarnas reninnehav, är av sådan vikt för renskötseln i byn att deras prövning bör förbehållas de renskötande medlemmarna.
över huvud taget torde det bli ganska få av de på en samebys stämma förekommande frågorna som varken rör renskötseln eller inverkar på byns
ekonomi. Som huvudregel bör därför gälla, att rösträtt tillkommer endast
de renskötande medlemmarna. övriga medlemmar bör dock inte ställas
utan varje möjlighet att påverka samebys handlande. I första hand bör de
icke renskötande medlemmarna få göra sig gällande såvitt avser kontrollen
över byns skötsel, dvs. vid tillsättande av revisorer och vid behandling av
frågor rörande ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. De sakkunniga föreslår därför att i dessa frågor rösträtt skall tillkomma samebyns samtliga
myndiga medlemmar.
Enligt de sakkunnigas uppfattning bör de icke renskötande medlemmarnas intressen i än högre grad tillgodoses såvitt avser ärenden som angår
ändring av samebys stadgar. Dessa ärenden är enligt de sakkunniga av sådan vikt för alla medlemskategorier att det är motiverat att för dessa ärenden införa särskilda omröstningsregler, avsedda att garantera att ingen
medlemsgrupps intressen lämnas obeaktade. De sakkunniga föreslår därför
en bestämmelse av innehåll att beslut om ändring av stadgarna ej blir giltigt, om det inte biträds både av flertalet av byns myndiga medlemmar och
av renskötande medlemmar som kan antagas vara representativa för den i
byn bedrivna renskötseln. Majoritet fordras sålunda både efter medlemsantal och efter reninnehav. Vid röslningen efter huvudtal bör enkel majoritet
krävas bland samtliga myndiga medlemmar. ·Frånvarande medlem skall
därför räknas som nejröstande. I fråga om röstning efter reninnehav bör i
stället fordras två tredjedels majoritet av det på stämman företrädda röstetalet.
I de fall då avgörandet inte är förbehållet de renskötande medlemmarna
bör rösträtten i princip vara fördelad på samma sätt som i ekonomiska
föreningar, dvs. varje medlem bör äga en röst. En avvikelse bör dock göras.
Personlig rösträtt bör tillkomma endast medlem som är myndig. Med hänsyn till att reglerna om medlemskap i .sameby, liksom i lappby, medför att
ett betydande antal underåriga eljest skulle få rösträtt, vilket i realiteten innebär ett knappast motiverat merinflytande för barnfamiljerna, bör underåriga inte ges rösträtt.
De skäl som föranlett att rösträtt i flertalet frågor ansetts böra tillkomma endast de renskötande medlemmarna leder enligt de sakkunniga till att
rösträtten vid behandlingen av dessa frågor differentieras med hänsyn till
det intresse som varje medlem har av samebyns verksamhet och till storleken av hans bidrag till kostnaderna därför. På liknande sätt som i en flottningsförening där rösträtt får utövas i förhållande till storl~ken av det för
varje flottande uttaxerade flottningsförlaget, bör i en sameby inflytandet på
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stämma graderas efter vederbörandes skyldighet att bidraga till byns kostnader. Då bidragsskyldigheten bestäms av antalet renar som enligt gällande
renlängd innehas av de olika medlemmarna, kan rösträtten lämpligen anknytas direkt till reninnehavet. För att förenkla röstningsproceduren och garantera de mindre renägarna ett önskvärt mått av inflytande bör dock en
schablonisering ske, förslagsvis genom föreskrift att röstberättigad skall
äga en röst för varje påbörjat hundratal renar. Att märka är att vid röstning efter reninnehav rösträtt avses skola tillkomma även omyndiga medlemmar. Att deras rösträtt i regel måste utövas av förmyndare följer av
stadgandet i 13 kap. 1 § föräldrabalken (jfr dock 9 kap. 5 § och 10 kap. 6 §
samma balk).
Oavsett huruvida omröstning sker efter huvudtal eller efter reninnehav
bör en alltför stark maktkoncentration på en eller ett fåtal personer undvikas. I detta syfte föreslår de sakkunniga att ingen, vare sig för egen del
eller som ombud eller ställföreträdare för annan, skall få utöva rösträtt för
mer än en del av det på stämman företrädda röstetalet. Denna andel synes
böra sättas till en femtedel, på sätt gäller bl. a. enligt al<.liebolagslagen
(119 §) och lagen om vissa gemensamhetsanläggningar (29 §). Om en sådan regel införs, är det enligt de sakkunniga inte erforderligt att - såsom
gäller i fråga om ekonomiska föreningar - förbjuda ombud på samebys
stämma att företräda mer än en medlem.

Departementschefen
De sakkunnigas förslag har i allt väsentligt lämnats utan erinran av remissinstanserna, och departementsförslaget har utformats i enlighet med de
sakkunnigas förslag.
Det bör anmärkas att rösträttsreglerna är avsedda att vara obligatoriska.
Avvikande föreskrifter kan alltså inte tas in i stadgarna. Särskilda bestämmelser om rösträtten finns i 46 § andra stycket (kvalificerad majoritet för
beslut om upptagande av lån) och 58 § andra stycket (temporär förlust av
rösträtt för den som ej fullgjort sin bidragsskyldighet).
60 §
Paragrafen återger, med någon förkortning, det huvudsakliga innehållet i
55 § lagen om ekonomiska föreningar.

61 §
Vad i denna paragraf föreslås i fråga om förvaltnings- och revisionshe·
rättelsernas framläggande på stämman överensstämmer i stort sett med
motsvarande bestämmelser i 57 §lagen om ekonomiska föreningar.
62 och 63 §§
Med vissa jämkningar och förkortningar återges i dessa paragrafer reglerna i 58-61 §§ lagen om ekonomiska föreningar om på vad sätt och i vilka fall kallelse till stämma skall utfärdas.
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64 §
Regeln om skadeståndsskyldighet för styrelseledamöter m. fl. är hämtad
från 32 §lagen om vissa gemensamhelsanläggningar.
Renarnas skötsel m. m.
Under denna rubrik har förts samman bestämmelser om sättet för renskötselns bedrivande, om renräkning och renlängd, om främmande renar
som kommer in på samebys område och om åtgärder vidl bristfällig renskötsel. Gemensamt för bestämmelserna är alt de avser frågor som har betydelse för förhållandet mellan näringsutövarna i en sameby, å ena, och
utomstående allmänna eller enskilda intressen, å andra sidan.

65 §
Paragrafen motsvarar 4 kap. 1 § i de sakkunnigas förslag.

Gällande rätt
I 26 § första stycket renbeteslagen föreskrivs skyldighet för renskötande
lapp att i överensstämmelse med fordringarna på god renskötsel övervaka
sina renar. Föreskriften kompletteras med bestämmelser om varning och
andra åtgärder från länsstyrelsens sida vid ådagalagd försumlighet i renskötseln (26 § andra och tredje styckena) och om straff för vållande till alt
renar kommit utanför lovligt betesområde (59 § .1 mom. a). I de med stöd
av 11 § renbeteslagen utfärdade byordningarna ges mer ingående, delvis genom viten sanktionerade, regler bl. a. om renarnas bevakning och antalet
vaktare för renhjordar av olika storlek.

De sakkunniga
Att i en ny rennäringslag införa detaljerade bestämmelser om sättet för
näringsutövningen, liknande dem som f. n. finns i renbeteslagen och byordningarna, skulle enligt de sakkunniga strida mot nuvarande uppfattning
om vad en sådan lag bör innehålla. Än mer främmande torde vara att straffhelägga försummelser i näringsutövningen i den omfattning som skett. Sanktionen vid försummelse bör i första hand bestå i skyldighet att ersätta skador. Endast i fråga om vissa noggrant definierade handlingssält bör kriminalisering tillgripas. Enligt de sakkunniga bör gällande bestämmelser ersättas med endast vissa allmänt hållna regler om sättet för renskötselns bedrivande.

Departementschefen
De sakkunnigas förslag har godtagits av remissinstansema. Från flera
håll framförs samtidigt önskemål om att bestämmelserna ges en utformning
som inskärper vikten av att renarna hålls under bättre kontroll än f. n.
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I departementsförslaget har i paragrafens första stycke helt allmänt angetts att vid renskötselns utövande skälig hänsyn skall tas till andra intressen. I andra och tredje styckena har. tagits in närmare förhållningsregler i
fråga om bevakning och flyttning.
66 och 67 §§
Paragraferna, som innehåller bestämmelser om renräkning, motsvarar 4
kap. 2 § i de sakkunnigas förslag.

Gällande rätt
Enligt renbeteslagen (20 § 1) föreligger ingen generell skyldighet alt med
bestämda tidsintervaller räkna renarna. Allmän renräkning skall hållas när
Kungl. Maj :t bestämmer det, vilket inträffat med ganska långa mellanrum,
i regel ca fem år. Orsaken härtill är främst de höga kostnaderna för allmän
renräkning. Vid sidan av de allmänna renräkningarna kan enligt 20 § 2 renbeteslagen hållas s. k. tillfällig räkning i den omfattning som behövs, om
det finns grundad anledning anta att en renlängd är felaktig. Om tillfällig
renräkning förordnar länsstyrelsen.
De sakkunniga

För den form av renskötsel som åsyftas med de sakkunnigas förslag är
det av grundläggande betydelse att man har säker kännedom om det antal
djur som varje renägare har. Renantalet är avgörande både för de renskötande medlemmarnas rösträtt på bystämman och för deras skyldighet
att bidra till samebyns utgifter. Uppgift om det sammanlagda renantalet i
varje by är också av betydelse för tredje man, särskilt för angränsande samebyar och för fastighetsägare inom byns betesområde. Därav framgår
nämligen om renantalet i byn håller sig inom det högsta antal som skall
finnas fastställt för byn. Ett överskridande av maximitalet har visat sig
ofta ge upphov till missförhållanden i renskötseln och har därför i förslaget
tillmätts stor betydelse bl. a. för frågan om förvaltning genom syssloman
skall införas eller inte.
Inom vissa delar av renskötselområdet sker räkning av renarna oftare än
som följer av stadgandet om allmän renräkning. I vissa byar i Norrbotten
skall sålunda enligt 7 § svensk-norska renbeteskonventionen den 5 februari
1919 tillförlitlig räkning av alla renar verkställas minst vart tredje år, om
inte väderleksförhållanden lägger hinder i vägen. I koncessionslappbyarna
nedanför lappmarksgränsen skall enligt 58 § renbeteslagen renräkning hållas, när länsstyrelsen så prövar nödigt, dock minst vart femte år.
I praktiken är det vanligt med årlig räkning i dessa byar. Räkning varje
eller åtminstone vartannant år brukar också förekomma i vissa skogslappbyar.
Hittillsvarande svårigheter att i alla byar få till stånd regelbundna renräk-
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ningar beror enligt de sakkunniga till stor del på att sammanblandningen
mellan djur från olika byar är beklagligt stor på många håll och på att tamhetsgraden hos renarna ofta är otillfredsställande. Om främmande renar
inte finns i en hjord och den _har god tamhetsgrad, är det enligt de sakkunniga inte oöverkomligt att årligen genomföra räkning av varje ägares reninnehav. När det brister i dessa hänseenden, torde det däremot visa sig nödvändigt att sänka anspråken på räkningar, så att de endast omfattar det
sammanlagda antalet renar i en by. Uppdelningen mellan de olika ägarna
får i så fall göras mer skönsmässigt. De sakkunniga framhåller att regelbundna och täta renräkningar torde utgöra ett av de effektivaste hjälpmedlen för att minska sammanblandningen av renar från olika byar. I samband
med räkningarna är det nämligen i regel möjligt att också ordna utskiljning
av främmande renar. Även renarnas tamhetsgrad främjas av att djuren inte
alltför sällan samlas för räkning och skiljning. På längre sikt bör det vara
möjligt att åtminstone inom den övervägande delen av renskötselområdet
få renhjordarna i sådant skick att det blir praktiskt överkomligt att genomföra fullständiga årliga renräkningar.
De sakkunniga föreslår att ordinarie räkning av de till en sameby hörande
renarna skall verkställas årligen. Räkningen bör utföras vid ungefär samma tidpunkt varje år.
För att kunna kontrollera resultatet av en ordinarie räkning föreslår de
sakkunniga att s. k. extra renräkning i vissa fall skall kunna göras. En ordinarie räkning bör enligt de sakkunniga skötas helt och hållet av samebyn
själv. Renräkningen bör betraktas som ett led i det normala renskötselarbetet och skall därför, liksom andra större arbetsuppgifter, planeras av samebyns styrelse och utföras under dess ledning. Emellertid kan man inte
utesluta att felaktigheter begås, medvetet eller omedvetet. En förutsättning
för att den ordinarie renräkningen skall kunna tillerkännas vitsord är därför
att vissa kontrollmöjligheter införs. De som har intresse av att kontroll vid
behov sker är i första hand de renskötande medlemmarna. En sådan medlems bidragsskyldighet till samebyn och hans rösträtt på bystämman är beroende av det renantal som på grundval av ordinarie renräkning införs i
renlängden. Härvid påverkas hans ställning inte bara av hans eget renantal
utan också av alla övriga renskötande medlemmars. För att i möjligaste
mån eliminera varje anledning till misstro mot samebyns ledning bör de
renskötande medlemmarna ha en obetingad befogenhet att få den ordinarie
renräkningen kontrollerad genom en extra räkning. Även det allmänna har
ett betydande intresse av att renräkningarna utförs på ett fullt tillförlitligt
sätt. Därför bör också lantbruksnämnden tillerkännas befogenhet att påfordra extra renräkning.
Enligt de sakkunniga bör kostnaden för ordinarie renräkning ingå i samebyns gemensamma utgifter och fördelas mellan hyns samtliga renskötande medlemmar i förhållande till deras reninnehav. Det är enligt de sak-
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kunniga fullt naturligt att de som driver en ekonomisk verksamhet, sådan
som rennäringen, själva får bära kostnaderna för att klarlägga med vilket
driftskapital envar av dem deltar i verksamheten. I fråga om kostnaderna
för extra renräkning bör bestämmelserna utformas olika, beroende på hur
den extra räkningen utfaller.
Om den extra renräkningen visar att den på grundval av ordinarie renräkning upplagda renlängden innehöll något fel av väsentlig betydelse, innebär det att den som påfordrat extra räkning haft fog för sin begäran. Han
bör därför inte vara skyldig att bekosta kontrollräkningen. Kostnaderna
för denna måste då stanna på samebyn, om det inte kan klarläggas vem eller
vilka som vållat felet i renlängden och därför skäligen är närmast till att betala kontrollkostnaderna. Med hänsyn till svårigheten att vid en renräkning
få fram exakta resultat bör krävas att felet i renlängden är av väsentlig betydelse.
Om den extra renräkningen inte ger till resultat att renlängden innehöll
fel av sådan väsentlig betydelse som nu sagts, får kontrollräkningen anses
ha varit objektivt sett onödig. Den bör därför bekostas av den som begärt
räkningen, vilket innebär att samebyn blir berättigad att återfå sina utlägg,
arbetskostnaden inräknad, av vederbörande renskötande medlem eller av
Jantbruksnämnden. Tillämpningen av dessa kostnadsregler avses, i händelse av tvist och om skiljeavtal ej föreligger, ankomma på allmän domstol.
Som gemensam regel bör gälla alt samebyn till en början innan räkningsresultatet föreligger måste ligga ute med kostnaderna. Innan räkningen
slutförts vet man inte vem som slutligt skall svara för kostnaderna och det
torde vara onödigt att föreskriva skyldighet exempelvis för den som påfordrat den extra renräkningen att förskottera kostnaderna.

Remissyttrandena
Enligt länsstyrelsen i Jiimilands liin har förslaget alt renarna skall räknas
Yarje år väckt opposition bland renägarna. Man anser det vara många
gånger praktiskt omöjligt och dessutom allför dyrbart att varje år anställa
renräkning. Enligt länsstyrelsen bör renräkning äga rum vart tredje år.
Under mellanliggande år bör en tillfredsställande uppskattning av reninnehavet kunna ske med ledning av de obligatoriska slaktjournalerna från
kontrollslakterierna. Även länsstyrelsen i Västerbottens län påpekar att
många renägare i länet avvisat förslaget. Länsstyrelsen anser att frågan bör
övcnägas ytterligare. Kostnaden för ordinarie renräkning bör vara en gemensam utgift för samebyn.
SSR anser alt de sakknnnigas belraktelsesält beträffande ordinarie och
extra renräkning är mindre verklighetsbetonat. Kostnaden i dagsverken för
en renräkning är synnerligen betydande. Bestämmelserna måsle därför
konstrueras så, att tillit kan skänkas till den ordinarie renräkningen. Extra
renräkning måste bli mycket sällan förekommande med tanke på de syn-
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nerligen betydande kostnader och arbetsinsatser, som en ~.ådan renräkning
kräver. Bestämmelserna torde kräva ingående omarbetning. Ordinarie renräkning bör företas vart tredje år och som hittills bekostas av samefonden.
Om samerna själva bekostar renräkning, bör samefonden lämna motsvarande bidrag till katastrofskyddet.
Andra remissinstanser framhåller att det bör finnas möjlighet att i vissa
fall räkna renarna med längre tidsmellanrum än ett år.

Departementschefen
I likhet med de sakkunniga anser jag övervägande skäl tala för att som
huvudregel föreskriva att renarna skall räknas varje år. I själva verket
torde en sådan föreskrift vara av avgörande betydelse för en rationell renskötsel. I 66 § upptas därför som huvudregel att renräkning skall ske varje
år men att lantbruksnämnden skall kunna medge avsteg härifrån ..Tag är
väl medveten om att en sådan ordning till en början kommer att skapa vissa
problem i de byar där renarnas tamhetsgrad är låg eller där inblandningen
av främmande renar är stor. På längre sikt bör det emellertid vara möjligt att få renhjordarna i sådant skick alt del går att genomföra fullständiga årliga renräkningar.
Extra renräkning bör som SSR framhåller komma i fråga endast i extraordinära fall med hänsyn till de kostnader och svårigheter som det innebär alt genomföra en tillförlitlig renräkning. Beaktas bör också att räkning
för att vara Lillförlillig helst hör ske sam tidigt i byar som gränsar till varandra. Renar i en by uppehåller sig ofta på gränsen till eller inom grannbyns område. Att helt slopa möjligheten till extra renräkning vore dock att
gå för långt. Enligt min mening bör krävas dels att renägare i samebyn gör
sannolikt att ordinarie renräkning inte är rättvisande dels all kostnaderna
för extra renräkning står i något så när rimligt förhållande till den betydelse
det kan ha för renägaren att rättelse kommer till stånd. Frågan om extra
renräkning bör prövas av lantbruksnämnden.
Att ålägga enskild renägare att betala alla kostnader för en extra renräkning vars resultat inte i någon större mån avviker från den ordinarie renräkningen skuIIe enligt min mening också föra för långt och antagligen leda
till alt enskild renägare av ekonomiska skäl avhöll sig från att påkalla sådan. I stället bör enligt min mening kostnaderna fördelas mellan renägaren
och samebyn efter vad lantbruksnämnden finner skäligt. Visar det sig att
den ordinarie räkningen varit helt missvisande, bör byn ensam stå för kostnaderna.
Sättet för renräkningens utförande eller omfattning bör inte bindas genom bestämmelser i lag. Samebyarna själva bör få bestämma härom. Det
kan dock vara lämpligt att det finns tillgång till anvisningar härom som
kan tjäna till ledning för byarna. Föreligger behov av 2.nvisningar kan
lanthruksstyrelsen lämpligen meddela sådana.
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68 och 69 §§
Paragraferna, som motsvarar 4 kap. 3 § i de sakkunnigas förslag, innehåller bestämmelser om renlängd.

Gällande riitt
Bestämmelserna om renlängd finns i 19 § renbcleslagen. Vid sammanträde
inför förste konsulenten hos länets lappväscnde upprättas årligen för varje
lappby en längd, som upptar envar som driver renskötsel inom byn eller
som där har renar i vård hos annan. För varje ägare antecknas det antal renar han har. Längden upprättas med ledning av samernas uppgifter eller,
om de inte är ense, efter bestämmande av byns ordningsman ensam eller
eventuellt tillsammans med två särskilt utsedda samer. Renlängden, som
skall bestyrkas av ordningsmannen och två samer, har därefter vitsord, när
samernas rättigheter och skyldigheter bestäms efter antalet renar. Presumtionen för längdens riktighet kan emellertid brytas antingen genom att det
styrks att renantalet efter längdens upprättande väsentligen förändrats genom olycksfall eller av annan tillfällig anledning eller genom att det vid tillfällig renräkning enligt 20 § 2 mom. renbeteslagcn visar sig alt längden är
felaktig.
De part emen ischef en
De ändrade föreskrifter om renräkning som jag föreslagit i 66 § medför
att de nuvarande reglerna om renlängd bör omarbetas. Genom att ordinarie
renräkning i framtiden avses i princip skola ske årligen kan längden upprältas i anslutning till renräkningen och på grundval av uppgifter som då
kommer fram.
Något sammanträde inför myndighet behövs inte längre utan längden
blir att betrakta som en privat handling.
I 68 § första stycket har angetts att renlängden skall upprältas på grundval av de årliga renräkningarna. Vidare föreskrivs att fel i längden som påvisals vid exlra renräkning genast skall rättas.
Andra stycket innehåller bestämmelser om renlängdens innehåll. Skyldigheten att räkna renarna omfattar endast det sammanlagda renantalet i byn,
inle varje ägares reninnehav. Det är det sammanlagda renantalet som har
egentlig betydelse för tredje man. Uppdelningen av byns renar mellan de
olika ägarna är huvudsakligen av intresse för dem själva, eftersom en exakt
uppdelning underlättar kostnadsfördclningen och rösträttsbcräkningcn samt
minskar risken för tvister inom byn. Det är därför tillrådligt att renräkningen, om det är praktiskt genomförbart, omfattar även de enskilda ägarnas reninnehav. Om detta möter stora svårigheter, bör det stå samebyn
fritt att nöja sig med den obligatoriska räkningen av byns sammanlagda
antal djur. Uppdelningen mellan ägarna får i så fall ske genom uppskattning.
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I tredje·styckel har tagits in en bestämmelse om alt renlängd skall fastställas på bystämma.
69 § innehåller regler om renlängdens rättsverkningar. Någon ändring i
nuvarande regler om att renlängd i princip skall äga vitsord anser jag inte
erforderlig. Längdens trovärdighet behöver inte förminskas av att den i
fortsättningen är alt anse som en privat handling. Tvärtom medför bestämmelsen om att längden skall upprättas direkt på grundval av renräkningen
att man bör kunna sätta större tilltro till dess innehåll än vad nu är fallet.
Bestämmelserna om presumtionens brytande har behållits i sak oförändrade. Det finns alltså möjlighet att på enklare sätt än genom extra renräkning
visa att renantalet förändrats sedan renlängden uppräLLades.
70 §
Paragrafen handlar om s. k. främmande renar. Den motsvarar 4 kap. 4
och 5 §§i de sakkunnigas förslag.
Ett av de största problemen för den moderna, s. k. extensiva renskötseln
är den rikliga förekomsten av främmande renar, dvs. renar som uppehåller
sig utanför den egna lappbyns betesmarker. Så länge renarna befinner sig
utom ägarnas räckhåll kan märkning av kalvarna inte ske och renarnas
tamhelsgrad minskar med tiden så att de till slut blir mer eller mindre förvildade. Också för den by inom vars betesområde strövrenarna uppehåller
sig medför de svåra problem genom att de tär på betesmarkerna, försvårar
hopsamlingen av byns egna renar och lätt drar dem med sig på nya strövningar. För att komma till rätta med de problem som de främmande renarna ger upphov till fordras att renarna inom områden, där sådana renar förekommer, ofta samlas ihop och alt de främmande renarna skiljs ut. Frågan
om sådan utskiljning berör inte bara den sameby där renarna uppehåller
sig utan också de samebyar dit renarna egentligen hör.
I 70 § ges bestämmelser som ålägger värdbyn, dvs. den by inom vars betesområde de främmande renarna uppehåller sig, skyldighet alt ordna med
utskiljning av främmande renar så snart som möjligt. Naturligtvis måste
den by till vilken renarna bör (hemby) ges möjlighet att ta hand om sina
renar. Underrättelse om ti.d och plats för en planerad skiljning bör därför i
god tid lämnas till sådan bys styrelse. Hemby åläggs skyldighet att avdela
erforderlig arbetspersonal för skiljningen och för att återföra renarna.
I andra stycket ges regler för det fall atl de främmande renarnas hemby
uteblir från en skiljning trots underrättelse enligt första stycket. För alt
kunna komma till rätta med de problem som de främmande renarna ger
upphov till bör värdbyn ges långtgående befogenhet att förfoga över renarna. I första hand bör värdbyn ha rätt att vidta erforderliga åtgärder för att
återföra renarna till hembyns betesområde. I många fall, särskilt när del är
fråga om renar som vid vårflyttning lämnats kvar på vinterbeteslanden, är
det dock i praktiken omöjligt att ordna med ett återförande. Värdbyn bör
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då vara berättigad att slakta renarna och försälja dem för ägarnas räkning.
Slaklrätten bör givetvis utövas med omdöme. Grannbyar mellan vilka slrövning av renar åt vartdera hållet brukar ske årligen bör givetvis föra hem
sina renar så att någon slakt inte behöver ske.
I lredje stycket anges att värdbyn har rätt till ersättning för de kostnader som byn får vidkännas för att återföra renarna resp. för att slakta och
sälja dem. Ersättningen bör motsvara värdbyns kostnader för nödigt arbete med renarna samt gottgörelse för utlägg, exempelvis för resor. Hur stor
del av kostnaderna för renarnas hopsamlande som skall kunna tas ut av
hembyarna måste bli beroende av omständigheterna i varje särskilt fall.
Ofta medför samlingen nytta också för värdbyn. Det har ansells lämpligt att
i lagrummet också erinra om möjligheten att ingå avtal i dessa frågor. Det
kan ofta vara praktiskt att t. ex. ha normer för beräkning av ersältningsbeloppcns storlek, överenskomna i förväg för att minska risken för tvister
mellan byar.
71 §
Paragrafen, som behandlar strövrensfrågan, saknar motsvarighet i de
sakkunnigas förslag.

Gällande rätt
I 40 § rcnbetcslagen föreskrivs att, om det finns förvildade renar i viss
trakt, del ankommer på Hinsstyrclsen att förordna om renarnas dödande
och att meddela de föreskrifter som behövs för ändamålet. I lagen om renmärken (13 § lredje stycket) föreskrivs alt om ren med ogiltigt märke anträffas, länsslyrelsen kan förordna alt renen skall slaklas eller säljas för
ägarens räkning. Kostnaden för renens omhändertagande, slakt och försäljning skall gäldas ur köpeskillingen.
Deparlementschefcn
I samband med renarnas flyttningar vållas ofta svårigheter både för den
bofasta befolkningen och för renskötseln i de områden som passeras vid
flytlningarna. Av markägare i trakter där renskötsel är tillåten endast
vintertid har under senare år framförts upprepade klagomål över att renar
i stort antal förekommer diir även sommartid, beroende på dels att renar
vid vårflyltningcn liimnas kvar på vinterbeteslanden, dels atl renar redan
under sommaren strövar tillbaka mot kustlandet. Från skogsrenskötselns
företrädare har påtalats att renar som hör till fjällappbyar uppehåller sig
inom skogslappbyarnas betesområden i långt större utsträckning än vad
som enligt skogssamernas upp faltning följ er av att flyttningen får ske genom dessa områden. De klagomål som framförts mot sättet för flyttningarnas genomförande torde inte vara utan fog. Flyttningarna sker numera på
många håll utan att renarna hålls i ordentligt bevakade flockar. I många
fall brister det i kontrollen över att renar inte lämnas kvar på vinterbcteslanden.
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I 65 § har jag föreslagit vissa allmänna bestämmelser om renarnas bevakning och om flyttning av renarna. Ett flertal remissinstanscr anser att
bestämmelserna bör kompletteras med föreskrifter som gör det möjligt att
slakta renar som uppehåller sig utanför renskötselområdet eller på område
där renskötsel då inte är tillåten för den händelse samerna försummar att
ta hand om dessa renar. Jag delar dessa remissinstansers uppfattning. Bestämmelserna har tagits in i denna paragraf. I paragrafens första stycke
ges länsstyrelsen befogenhet att på framställning av lantbruksnämnd eller
markägare som lider skada eller olägenhet av någon betydelse genom renarna förordna att renar som anträffas utanför renskötselområdct eller
inom område där renskötsel då inte är tillåten skall slaktas och säljas.
Första stycket avser närmast förvildade renar, renar som är omärkta eller
försedda med ogiltigt märke. Är det känt till "\ilken sameby renarna hör,
bör byn självfallet anmanas att ta. hand om sina renar. Endast om samebyn underlåter att inom skälig tid efter anmaning ta hand om renarna bör
förordnande om tvångsslakt av sådana renar kunna meddelas. Andra stycket har utformats i överensstämmelse härmed.
Paragrafens tredje stycke innehåller regler om vem det behållna värdet
av renar som försålts tillfaller.

72 §
Paragrafen svarar mot 4 kap. 7 § i de sakkunnigas förslag och innehåller
bestämmelser om ålgi:irder vid bristfällig renskötsel.
Gällande rätt
Rcnbcleslagens regler om myndighetsingripande för alt få rättelse till
stånd när renskötseln är bristfällig ger möjlighet både att inskrida mot
enskilda försumliga näringsulövare och alt tillgripa mer generellt verkande åtgärder. Enligt 26 § andra stycket renbeteslagen kan en same som
ådagalii.gger försumlighet i renskötseln så att därigenom orsakas skada eller annan olägenhet tilldelas varning av liinsstyrclsen. I svårare fall eller
om varningen inte leder till rättelse kan länsstyrelsen föreskriva lämpliga
åtgärder för att åstadkomma bättre bevakning av renarna. Länsstyrelsen
kan också förordna alt renarna skall överlämnas till annan renskölande
same för vård eller föreskriva att renantalet skall minskas genom försäljning. För att framtvinga verkställighet av föreskriven åtgärd kan länsstyrelsen bl. a. förelägga och utdöma vite. Som ell yttersta korrektionsmedcl
kan en försumlig näringsidkare, som är uppenbart olämplig att sköta renar, förklaras förlustig riitten att vidare vara renskötare. De generella bestämmelserna i renbeteslagen om åtgärder för att motverka brister i renskötseln tar bl. a. sikte på att åstadkomma en minskning av renantalet inom
lappby (39 §). Reglerna om minskning av renantalet skall tillämpas, om
inom en lappby renantalet är så stort att betet kan befaras bli otillräckligt
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eller skada eller andra olägenheter förorsakas eller syårigheter annorledes
yppas för renskötselns ändamålsenliga drivande inom byn. Länsstyrelsen
kan då, efter samernas hörande, vidta olika åtgärder för atl minska renantalet, nämligen antingen avlägsna skötesrenar som tillhör andra än rcnskötselberättigade, hänvisa en eller flera av byns samer till annan lappby
eller minska renantalet genom nedslaktning, försäljning e. d.

De sakkunniga
Rennäringens lönsamhet på längre sikt är i mycket hög grad beroende av
alt renarna hålls under kontroll, så att kalvmärkningen, avelsarbelet och
slaktullagcn kan ske rationellt och planmässigt. En av de viktigaste faktorerna i detta sammanhang är det sammanlagda renantalet i byn. Om detta
blir högre än betesmarkerna i längden tål, är det stor risk för alt renskötseln
desorganiseras. Risk för allvarliga störningar finns även vid måttligt renantal, t. ex. på grund av dålig bevakning av renarna eller oordning vid flyttningarna.
Huvudsyftet med förslaget om lappbyarnas omorganisation till samebyar är att skapa ökade förutsättningar för en välordnad renskötsel genom att
ge samebyns ledning sådana befogenheter att den vid behov kan få till stånd
en rationell rendrift, även om minoriteten i byn skulle ställa sig passiv eller
t. o. m. ogillande till planläggningen. En följd av denna satsning på byns
ledning är enligt de sakkunniga att de nuvarande bestänunelserna om inskridande mot enskilda näringsutövare (26 § renbeteslagen) blir överflödiga.
I lagen bör dock finnas regler för de undantagsfall då på grund av passivitet
eller otillräcklig kompetens eller av annan anledning renskötseln är bristfällig. Ett sådant missförhållande kan nämligen, om det inte rättas i lid,
medföra mycket stora skador och förluster både för byns egna medlemmar
och för utomstående, exempelvis markägare och angränsande samebyar.
Enligt de sakkunniga skulle det inte slå i god överensstämmelse med den
självständiga ställning som samebyarna avses få i förhållande bl. a. till
administrationen att behålla nu gällande befogenheter till direkta myndighetsingripanden. I stället föreslår de sakkunniga en kombination av de åtgärder som enligt den numera upphävda lagen (194 7: 288) om uppsikt å
jordbruk skulle företas vid vanhävd samt den i lagen om vissa gemensamhetsanläggningar upptagna anordningen att syssloman kan förordnas att
överta förvaltningen. Sålunda föreslås - efter förebild i 5 § uppsiklslagen
- att lantbruksnämnden, sedan renskötseln i viss sameby konstaterats vara
bristfällig, skall söka att med byn träffa skriftlig överenskommelse, varigenom byn ålar sig att inom viss tid vidta erforderliga åtgärder för alt avhjälpa bristerna. Åtgärderna kan avse exempelvis att genom ökad utslaktning
nedbringa byns renantal till fastställt maximiantal eller övergång till förbättrad ordning vid flyttningarna. Om försöket inte leder till avs el t resultat,
vare sig därför att överenskommelse inte kan träffas eller därför att hyn
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underlåter att uppfylla sina åtaganden, bör lantbruksnämnden fullfölja
ä1·cndet genom att anmäla förhållandet till länsstyrelsen (jfr 6 § uppsiktslagen). I fråga om länsstyrelsens befattning med ärendet hör däremot enligt de sakkunniga andra regler införas än de som tillämpades i uppsiktsJagcn (7 §). Enligt denna lag skulle de nödiga åtgärderna mot vanhävd föreskrivas av länsstyrelsen själv, som därvid ägde förelägga vite. För renskötselns förhållanden är det enligt de sakkunniga lämpligare alt, som skett i
33 § andra stycket lagen om vissa gcmensamhetsanläggningar, överlämna till
en av länsstyrelsen utsedd syssloman alt både besluta om vilka åtgärder som
behöver vidtas och se till alt de blir utförda. De sakkunniga föreslår därför
befogenhet för länsstyrelsen att förordna syssloman att omhänderta renskötseln inom betesområdet och förvalta byns övriga ekonomiska angelägenheter intill dess bristerna blivil avhjälpta.
I fråga om förutsättningarna för lantbruksnämndens ingripande mot
bristfällig renskötsel föreslår de sakkunniga en medelväg mellan de ståndpunkter som uppsiktslagen och lagen om vissa gemensamhetsanläggningar
intar. Enligt den förra lagen ( 4 §) kan ingripande ske på lantbruksnämndens eget initiativ. Enligt lagen om vissa gemensamhetsanläggningar (33 §
andra stycket) kan ingripande ske endast på begäran av fastighetsägare,
dvs. delägare i gemensamhetsanläggningen. De sakkunniga anser det varken
nödvändigt eller lämpligt att införa initiativrätt - och därmed även tillsynsplikt - för lantbruksnämnden, vars möjligheter till förtroendefullt
samarbete med samebyarna därigenom skulle sättas i fara. Å andra sidan
kan inte bara samebyns egna medlemmar utan också tredje man, såsom
markägare, angränsande samebyar och byns borgenärer, ha ett väsentligt
intresse av att få en bristfällig renskötsel sanerad. På grund härav föreslås
att behörighet att påkalla ingripande av lantbruksnämnden skall tillkomma
såväl medlem av samebyn som annan vars rätt är beroende av renskötseln
inom byns betesområde. De sakkunniga framhåller att det otvivelaktigt är
en mycket radikal åtgärd som tillgrips, när en syssloman förordnas. Avsikten är att han skall överta huvuddelen av både bystämmans och styrelsens
befogenheter och han får således bl. a. rätt, att utdebitera erforderligt förskott av de renskötande medlemmarna och att slutligt fördela samebyns utgifter. Det blir också sysslomannen som har att leda renskötseln inom byns
hctesområde och anställa erforderlig arbetskraft. Sysslomannens ställning
blir därigenom närmast jämförlig med en konkursförvaltares.
Då syssloman övertar bystiimmans och styrelsens funktioner, bör det finnas möjlighet för hyns medlemmar att överklaga hans avgöranden hos länsstyrelsen . .Av särskild vikt är enligt de sakkunniga att en överprövning kan
komma till stånd i bidragsdebiteringsfrågorna. Klagorätten bör dock inte
vara begrtinsacl till dessa frågor, även om den av tidsskäl kanske inte får så
stor betydelse i andra fall. För att sysslomannens förvaltning skall bli effektiv rnåsle nämligen hans beslut kunna verkställas omedelbart, om inte
länsstyrelsen förordnar om inhibition.
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Sysslomanncn bör givetvis få ersättning för sitt arbete. Arvodet bör betalas av byn och bestämmas av länsstyrelsen. De sakkunniga påpekar att
förslaget i denna del överensstämmer i sak med motsvarande bestämmelse
i lagen om vissa gemensamhetsanläggningar (33 § tredje stycket). Arvodeskostnaden utgör en gemensam utgift för samebyn, som fördelas mellan byns
samtliga rcnskötande medlemmar i förhållande till deras reninnehav.

Departcmentsclzef en
De sakkunnigas förslag har godtagits av remissinstanserna och föranleder inga erinringar från min sida. Som yttersta utväg för att få renskötseln
sanerad bör alltså finnas möjlighet att tillgripa tvångsförvaltning genom
syssloman. Syssloman behöver inte vara av samisk härkomst. En sådan
ordning hör självfallet anlitas endast då det visar sig omöjligt för lantbruksnämnclen att genom förhandlingar med samebyn vinna rättelse.
SSR har anmärkt att sysslomannens befogenheter utformats onödigt vittgående. Jag delar de sakkunnigas uppfattning att alla frågor som antingen
rör renskötseln eller som annars kan föranleda utgift för byn skall tillhöra
sysslomanncns bchörighetsområde. I fråga om angelägenheter av annat slag,
t. ex. att bevaka bymedlemmarnas intressen i upplåtelsefrågor, bör byns
vanliga organ fortsätta att fungera.

Renmärken

På förslag av de sakkunniga har under denna rubrik tagits in bestämmelserna i lagen (1960: 144) om renmärken. Gällande bestämmelser har därvid
behållits i huvudsak oföriindrade. Det kan, som de sakkunniga framhåller,
från olika synpunkter vara lämpligt att i elt lagverk sammanföra de särregler rörande rennäringen som skall beslutas av Kungl. !\faj :t och riksdagen gemensamt.
73 §
Paragrafen motsvarar 1 § renmärkeslagen.
·74 §
Första stycket motsvarar 3 § renmärkeslagen.
Andra stycket motsvarar 2 § renmärkcslagen.

75 §
Första stycket motsvarar 4 § första stycket renmärkeslagen.
Med hänsyn Lill att sameby bör kunna äga renar, t. ex. avelstjurar, har i
andra stycket sameby tagits in bland dem som skall kunna få renmiirke
registrerat för sig.
Tredje stycket motsvarar 4 § andra stycket renmärkeslagen.
7 Riksdagen 1971. 1 sam/. Nr 51
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76-79 §§
Paragrnferna ersätter 5-8 §§ renmärkeslagen.
80 §

Paragrafen motsvarar 9 § renmärkeslagen. På förslag av de sakkunniga,
vilket förslag godtagits av remissinstanserna, har frågan om prövningen av
fall av förväxlingsbar likhet mellan renmärken flyttats över från domstol
till registreringsmyndigheten, dvs. Hinsstyrelsen.
81 §
Paragrafen motsvarar 10 § renmärkeslagen. En smärre saklig ändring har
gjorts till följd av att ordningsmannainstitutionen (se 13 § renbeteslagen)
föreslås bli avskaffad. Ordningsmannens nuvarande uppgifter med renmärkningen har flyttats över på samebyns styrelse.
82 §

Paragrafen ersätter 11 § renmärkeslagen.
83 §
Paragrafens första stycke motsvarar 12 § första stycket renmärkeslagen.
Eftersom ordningsmannainstitutionen föreslås bli avskaffad, har ordningsmannens uppgift att i vissa fall närvara vid kalvmärkning flyttats över på
den som samebys styrelse utser.
Paragrafens andra stycke saknar motsvarighet i renmärkeslagen. Det
har införts på förslag av de sakkunniga som anser att huvudregeln i första
stycket bör uppmjukas med en bestämmelse som öppnar möjlighet för den
som efter utgången av april kan visa att han är ägare till omärkt fjolårskalv
att märka kalven. Att det ankommer på samebys styrelse att avgöra huruvida sådan senare miirkning skall få ske eller inte hänger samman med bestännnelsen i 84 § första slycket att omiirkl fjolårskalv annars skall försäljas för samebyns räkning. All i enlighet med de sakkunnigas förslag låta
domstol pröva frågan huruvida sådan senare märkning skall få ske har inte
ansetts lämpligt.
84 §
Paragrafen motsvarar 13 § första och andra styckena renmärkeslagen.
Vissa jämkningar har gjorts bl. a. med hänsyn till den nya bestämmelsen
83 § andra stycket.
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Koncessionsrenskötsel

85-89 §§
Paragraferna molsvarar 7 kap. 1-3 §§ i de sakkunnigas förslag.
Gällande rätt m. m.

Enligt 57 § renbeteslagen kan länsstyrelsen lämna siirskilt tillstånd till
skogsrenskötsel på sådana trakler i Norrbottens län utanför lappmarkerna
där rcnskölsel av ålder förekommer under hela året. Innebörden av ett sådant tillslåncl är friimst att renskötsel får drivas året runt inom området,
trots alt enligt reglerna i 3 § renbeteslagen skogsrenskötsel utom lappmarkerna i allmänhet är tillåten endast under månaderna oktober-april. Som
förutsättning för tillstånd gäller enligt 57 § renbeteslagen dels att sökanden
är lapp, varmed åsyftas att han enligt 1 § renbeteslagen är renskötselberättigad, dels all det för en väsenllig del av traktens befolkning föreligger behov av att renskölsel fortfarande drivs på trakten, dels att sökanden anses
lämplig som renskötare och hinder för bifall till ansökningen inte heller i
övrigL möter. 57 § renbeleslagen innehåller vidare bestämmelser om innehållet i den ansökan som måste göras för att tillstånd skall kunna meddelas och om de med tillståndet förenade villkoren. Tillslånclet skall lämnas
för viss tid, högst tio år. Del skall innehålla föreskrifter bl. a. om det område där renskötseln får bedrivas, om flyttningsvägar och om högsla tillåtna
renantal. Om skölesrenar får hållas inom koncessionsområdet, skall också
anges hur slor del av renhjorden som sökanden och hans husfolk högst får
inneha för egen del. Om förulsällningarna för renskötselns drivande i trakten ändras eller rättighetens utövande eljest medför olägenheter, kan liinsslyrelsen återkalla lämnat tillstånd eller ändra villkoren för delta. Tillståndet kan också överlåtas på annan rcnsköLselberättigad, om den ursprunglige tillståndshavaren blir stacligvarancle förhindrad att begagna rättigheten
eller om han avlider och dödsbodelägarna inle lämpligen bör ulöva rättigheten.
Enligt 58 § gäller renbeleslagcns allmänna bestlimmelscr i tillämpliga delar i fråga om koncessionsrenskölsel, dock med vissa tillägg och undantag.
Bland dessa kan niimnas, all även skötcsrenägarna anses tillhöra den lappby som skall finnas för renskötseln i koncessionsområdel, att rätten liH
skogsfång är begriinsad till att omfatta virke endast för vissa uppräknade
i-indamål, att rätt lill jakt och fiske inte föreligger på grund av koncessionen, att all av renarna orsakad skada skall ersättas av renarnas ägare samt
att renräkning skall hållas minst vart femte år och bekostas av renägarna
i förhållande till renantalet. Om skötesrenar får hållas, gäller att den som
iir bosalt inom byns område och där äger eller brukar jordbruksfastighet
har riitt all ha renar i vård hos koncessionshavaren på de närmare villkor
och i den ulslri-ickning Iiinsslyrelsen bestämmer, dock högst 20 per hushåll.
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Skötesrenägarna står diirvid samma ansvar för sina renar som koncessionshavaren för sina.

De sakkunniga
Den reglering av koncessionsrenskötselns förhållanden som skedde genom 57 och 58 §§ renbeteslagen innebar lösningen av en gammal stridsfråga (se prop. 1928: 23 s. 173-194). Under de tidigare renbeteslagarnas
gillighetstid var renskötsel ,sommartid inle tillåten i dessa trakter, och så
sent som år 1917 antog riksdagen skärpta exekutionsbestämmelser i syfte
att få bort de renar som året om hölls nedanför lappmarksgränscn. Bestämmelserna kom dock inte att tillämpas i prakliken, och sedvanan att
även sommartid hålla renar i vissa socknar utanför lappmarkerna gick
inte att utrota. Lagsliftaren valde då att avskaffa gällande förbud mot sådan renskötsel och i stället anvisa lagliga former för näringens bedrivande
(anf. prop. s. 193 f).
Formerna för renskötselns drivande inom koncessionsområdena skilj er
sig i viktiga avseenden från renskötseln i övrigt. Även om tillståndet att
driva koncessionsrenskötscl lämnas en viss person, som måste vara renskötselherätligad, är det i praktiken varken koncessionshavaren eller lappbyn som huvudsakligen bestämmer om renskötseln. I stället är det en särskild organisation, renägarföreningcn, som handhar de viktigaste frågorna, såsom anställande och avlönande av arbetskraft, skadors ersättande
och uppförande av slakthagar. De medel som behövs för verksamheten uttaxeras av renägarna i förhållande till deras reninnehav.
Enligt de sakkunniga finns det ingen anledning att frångå den nuvarande ordningen för renskötselns drivande i koncessionsområdena. I själva
verket innebär förslaget om lappbyarnas ombildande till samebyar att även
den ,·anliga renskötseln blir organiserad efter i huvudsak de principer
som redan tillämpas i koncessionslappbyarna. Den föreslagna samcbyorganisationen bör därför i stort sett vara väl lämpad för koncessionsrensk.ötseln, även om vissa avsteg bör göras.
De sakkunniga förordar att renbeteslagens bestämmelser om koncessionsrenskötsel förs över till den nya lagstiftningen utan större sakliga ändringar. Som koncessionsmyndighel föreslås lantbruksnämnden i stället för länsstyrelsen. Vid tillståndsprövningen bör en avvägning ske mellan fördelarna av den sökta renskötseln och därmed eventuellt förenade olägenheter
för andra näringar i orten. En sådan avvägning synes bäst kunna göras av
lantbruksnämnden. Företrädare för de olika näringarna bör få tillfälle att
delta vid prövningen. De för renskölseln i allmänhet avsedda bestämmelserna bör gälla också i fråga om koncessionsrenskölseln, med de avvikelser
som är påkallade av hänsyn till de speciella förhållandena i koncessionsområdena. Undantagsbestämmelserna bör kunna göras färre än i 58 § renhet eslagcn, eftersom de föreslagna nya organisations- och driflsformerna
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för den vanliga renskötseln i huvudsak är väl lämpade också för koncessionsrenskötseln. Liksom det f. n. finns en lappby för varje koncessionsområde hör i fortsättningen en sameby bildas för att handha renskötseln i
ett sådant område. De för smncbyarna föreslagna reglerna om kostnadsfördelning m. m. överensstämmer i huvudsak med vad som brukar tillämpas
i renägarföreningarna. Särskilda sådana för'eningar torde därför inte längre
behövas. I fråga om medlemskapet föreslås den betydelsefulla skillnaden
mellan koncessionsbyarna och övriga samebyar alt i de förra skötesrenägarna skall anses som medlemmar av hyn, vilket de inte behöver vara i en
vanlig sameby. Skillnaden sammanhänger med att koncessionsrenskötseln
i regel är beroende av att skötesrenägarna, dvs. ägare och brukare av jordbruksfastigheter inom koncessionsområdet, är villiga att upplåta sina marker till renbetning, något som knappast kan aulas bli fallet, om de inle får
möjlighet alt påverka planeringen och ledningen av byns renskötsel. I sådana frågor avses omröstningen på koncessionsbys stämma i regel skola
ske efter reninnehav. För att skötesrenägarna skall få delta i avgörandet av
ärenden som angår dem föreslås att de i sådana frågor skall räknas som
renskötande medlemmar. Koncessionshavaren skall vara renförman för
byn. Eftersom han i förhållande till myndigheter och tredje man är ansvarig
för att koncessionsvillkoren blir uppfyllda, är det lämpligt att han utan
särskilt bemyndigande av bystämma eller styrelse ges behörighet att under
styrelsens överinseende leda renskötseln inom byns hetesområde.
Departementsclzefen

De regler som de sakkunniga föreslagit för koncessionsrenskötseln överensslämmer i sak väsentligen med de regler som gäller nu. De saklmnnigas
förslag har godtagits eller lämnals utan erinran av det helt övervägande antalet remissinstanser. Även jag godtar förslaget.
Till 85-89 §§ har utan större sakliga ändringar förts över föreskrifterna i ö 7 och 58 § § renbete slagen.

Ansvar, skadestånd och besvär m. m.
I della avsnill har tagits in bestämmelser som delvis motsvarar de bestämmelser som de sakkunniga föreslagit i 6 kap. och 8 kap. 1-15 §§.
De sakkunniga har i 8 kap. 1 och 2 §§ föreslagit regler om skyldighet
för den som uppsåtligen eller av vårdslöshet dödar renar eller på annat sätt
skadar renar att ersätta skadan. Alt skadestånd skall utgå i sådana fall
följer av allmänna skadeståndsrättsliga regler och särskilda bestämmelser
behövs därför inte.
De sakkunniga har vidare i syfte alt få till stånd ett ökat samarbete mellan skogsbruk.els och renskötselns företrädare föreslagit viss underrätlelseskyldighct för den som ämnar avverka skog inom renbelesområdet. Ell
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sådant samarbete rekommenderas redan nu i ett Kungl. brev den 21 november 1958 (nr 24) till domänverket och skogsstyrelsen samt länsstyrelserna
i Västerbottens och Norrbottens län. Enligt detta bör domänverket samråda
med lappadministrationen och resp. lappbyar vid planläggningen av bl. a.
avverkningar som är av belydelse för renskötseln, och vidare bör skogsvårdsslyrelserna i berörda län inom ram'en för sin normala verksamhet sträva
efter att åstadkomma bästa möjliga förhållande mellan skogsägarna och
samerna. Del bör enligl min mening även i fortsättningen ankomma på
Kungl. l\Iaj :t att ge de föreskrifter som kan behövas i detta avseende.

90 §
Första slyckel i denna paragraf har viss motsvarighel i 2 kap. 4 § första
stycket i de sakkunnigas förslag.
Med hänsyn till att renskötsel endast i begränsad omfattning förekommer
i Väslernorrlands, Kopparbergs och Gävleborgs län är det inle lämpligt att
i dessa län anordna en särskild administration för renskötseln. I dessa län
bör länsstyrelses åligganden i fråga om renskötseln fullgöras av länsstyrelsen i Västerbottens län såvitt avser Västernorrlands län och av länsstyrelsen i .Jämtlands län såvitt avser Kopparbergs och Gävleborgs län. ~fotsva
rande bör gälla i fråga om lantbruksnämnds åligganden.
Paragrafens andra stycke innehåller bestämmelse om kompetensfördelningen vid indelning i byområden över vissa länsgränser.
I anslulning Lill denna paragraf vill jag ta upp en annan fråga. De sakkunniga har föreslagit vissa regler som ger uttryck för den s. k. kommunikationsprincipen. Sålunda föreslås en regel av innehåll att myndighet innan den meddelar beslut eller vidtar åtgärd enligt den nu föreslagna
lagstiftningen skall ge de samer som berörs härav tillfälle att yttra sig i
ärendet (jfr 8 kap. 5 § i de sakkunnigas förslag). Enligt min mening behövs inga ultryckliga bestämmelser härom i den föreslagna rennäringslagen.
Kommunikationsprincipen gäller givetvis även inom rennäringens område.
91 och 92 §§
I paragraferna finns bestämmelser om ersättning för skada i vissa fall
genom renar. Paragraferna har viss motsvarighet i 6 kap. i de sakkunnigas
förslag.

Gällande bestämmelser
I 27-35 §§ renlJeleslagen ges regler rörande renägarnas skyldighet att
gottgöra skador som orsakas av deras renar. Ersättningsskyldighetens omfallning framgår av 27-29 §§. 30 och 31 §§ innehåller vissa bestämmelser
om sättet för värdering av skadan. I 32-35 §§ regleras skadeståndsansvaret
i de fall då skada orsakats av renar Lillhörande mer än en ägare.
Bestämmelserna om ersätlningsskyldighetens omfattning skilj er till en
början mellan det fall då skadan inträffat på en trakt där renskötsel inte
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under någon del av året är tillåten för den kategori av renskölselberättigade
("fjällappar resp. skogslappar") vars renar orsakat skadan (29 §) samt det
fall då skadan uppkommit på en trakt där den ifrågavarande arten av renskötsel åtminstone tidvis är tillåten (27 och 28 §§). I det första fallet är
renägaren oavsett vållande ersättningsskyldig för all skada som orsakas
av hans renar. För skador inom de till rcnskötselområdet hörande trakterna gäller däremot att ersättningsansvarets utsträckning varierar från fall
till fall, beroende på platsen och liden för skadans in lräde samt arten av
elen bedrivna renskötseln. Gemensamt för de olika fallen är att ansvaret
enclast avser skada på gröda.
Minst omfattande är skadeståndsansvaret inom lappmarkerna ovanför
odlingsgränscn och på renbetesfjällen (27 §). Här är en fjällsame ansvarig
oavsett vållande endast för skador som hans renar under månaderna juniaugusti orsakat på utestående - dvs. växande eller avskuren men ej i lada
införd - gröda på åker eller äng eller viss s. k. utängsslålter. För samma
slag av skada som uppkommit under annan tid än juni-augusti är renägaren ansvarig, om skadan vållats uppsåtligen eller genom vårdslöshet vid
renarnas bevakning. Dock bortfaller detta skadeståndsansvar om även grödans ägare "\'isat vårdslöshet genom att han inte tagit nöjaktig vård om sin
egendom. För skada på annan mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen är renägaren inte ansvarig. Från vad nu sagts gäller två undanlag
nämligen dels att ersättningsskyldighet inte föreligger beträffande skada
som innehavaren av den fastighet där skadan skett enligt särskilda vid
upplåtelsen meddelade eller eljest gällande bestämmelser själv skall stå,
dels att skada som någon för renarna ansvarig orsakat i syfte att tillskynda
grödesägaren förlust alltid skall ersättas. Skogssamernas skadeståndsansvar
inom de delar av lappmarkerna ovan odlingsgränsen där de äger uppehålla
sig med sina renar är identiskt med det ansvar som åvilar fjällsamerna
ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen.
Inom Iappmarkerna nedanför odlingsgränsen samt i det s. k. sedvancrätlsområdet utanför lappmarkerna och renbetesfjällen är ersältningsreglerna
än mer differentierade. Vad först angår utestående gröda på åker, äng eller
utängsslåttcr är en fjällsame ansvarig oavsett vållande, om skadan inträffat
när betesrätt inte är medgiven (28 § 1 mom.). Under annan tid är hans ansvar beroende av uppsåt eller vårdslöshet hos renarnas vårdare och om
vårdslöshet med avseende å grödans omhändertagande åvilar dess ägare,
fordras för skadeståndsskyldighet att renarnas vårdare haft till syfte att
lillskynda grödesägaren förlust. En skogssame är för samma slag av skada
ansvarig oberoende av vållande, om skadan a) avser växande eller avskuren
men ej bärgad gröda och inträffar under månaderna maj-september, b)
avser bärgad men i slack eller hässja utestående gröda och inträffar under
månaderna juni-augusti, eller c) inträffar då betesrätt ej är medgiven
på trakten (28 § 2 mom.). Har ulestående gröda på ifrågavarande marker
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skadats under annan tid än under a)-c) angivils, är en skogssame ansvarig endasl i fall av uppsåt eller vårdslöshet. Xven här krävs direkt skadegörelsesyfte, om grödesägaren varit vårdslös.
Inträffar grödeskada nedom odlingsgränsen eller utom renbetesfjällen
på annan mark än åker, äng och utängsslåtter, är renägarens ansvar beroende av om han - vare sig fråga är om fjällapp eller skogslapp - vid tiden
för skadans uppkomst ägde betesrätt på trakten eller ej (28 § 3 mom.).
Föreligger betesrätt, fordras för ersättningsskyldighet att renarnas vårdare
haft direkt skadegörelsesyfte. I annat fall räcker det med vanligt uppsåt
eller vårdslöshet vid renarnas bevakning.
Beträffande värderingen av skador, som orsakats av renar, föreskrivs i
30 § renbeleslagen att den skadelidande äger påkalla uppskallning av gode
man, vilkas värdering blir gällande, om inte talan instäms till domstol.
Gode männens antal är tre. De utses på särskilt sätt. Två av dem utses av
den skadelidande som dock i fråga om valet av god man har alt hålla sig
till de personer som enligt 31 § renbeteslagen i förväg skall ha utsells av
vederbörande lappby bland den bofasta befolkningen eller bland icke renskötande samer. Den tredje gode mannen utses av de två först valda eller,
om de inle kan enas, av förste konsulenten vid länets lappväsende eller av
polischefen i orten.
Renbeteslagens regler om ersättning för skada genom renar bygger på
principen om varje renägares individuella ansvar för sina djur. Kan det
inte utrönas genom vems renar en viss ersätlningsgill skada uppkommit,
föreligger dock ell gemensamt - men icke solidariskt - ansvar för flera
renägare. Enligt 32 § renheteslagen kan sålunda flera renägare som har
sina djur i en gemensam hjord eller i olika men sammanblandade hjordar
ådömas ersättningsskyldighet i förhållande till sitt renanlal i den gemensamma eller sammanblandade renhjorden. Ett mer Hrngtgående gemensamt
ansvar uppkommer, om Kungl. Maj :l enligt 33 § renbeteslagen förklarat
ett vissl område för skadeersältningsområde. Förutsättningen härför lir
att skador av större betydelse inträffar år efter år och att de måste anses
väsenlligen bero på försumlighet i renvården. Inom ett skadeersätlningsområde föreligger i princip ersätlningsskyldighet för alla renägare, som
har hetesrätt inom området eller som utan sådan rätt ändå haft renar där
vid den Lid då skadan skedde. En renägare kan dock frita sig från deltagande i ers~ittningen genom att visa att skadan inle orsakats av hans renar.
:Mellan de ersättningsskyldiga renägarna skall kostnaderna delas i förhållande till det antal renar som envar av dem hade inom skadeersättningsområdet. I mål om skada av renar inom sådant område kan ordningsmännen i de berörda lappbyarna företräda byarnas renägare och även,
efter samråd med förste konsulenten, träffa förlikning på renägarnas vägnar (34 §). Den som enligt nu nämnda regler blivit förpliktad att utge
skadeslfmd har enligt 35 § renbelslagen regressrätt mot renägare vars re-
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nar visas ha orsakat skadan. Regressrätt föreligger också i förhållande
till renägare vars renar fanns i den gemensamma eller sammanblandade
hjorden eller inom skadeersättningsområdet utan att detta varit känt då
ersättningsskyldigheten fastställdes.

De sakkunniga
Bestämmelserna i 27-29 § § renbeteslagen om ersätlningsskyldighetens
omfattning är å ena sidan detaljerade på gränsen till svåröverskådlighet, å
andra sidan ofullständiga därigenom att de endast täcker en del av olika
förekommande skadefall. Bestämmelserna bör omprövas. Ett särskilt skäl
för att så bör ske är att skillnaden i rättsställning mellan fjäll- och skogsrenskötsel i huvudsak föreslås bli avskaffad. Vid fastställandet av ersättningsskyldighetens omfattning är det önskvärt att ~n betydande förenkling av nuvarande bestämmelser genomförs samtidigt som det hör tillses
all förändringarna i renägarnas och de skadelidandes rättsställning blir av
m~tttlig omfaltning. Det är emellertid enligt de sakkunniga inte möjligt att
bortse från de djupgående förändringar i sättet för renskötselns bedrivande
som inträffat under de senaste decennierna. Innebörden av dessa förändringar är främst att renarna inte annat än vid särskilda tillfällen står under
direkt övervakning av renägarna och deras folk. Under större delen av året
har renarna stor frihet att röra sig inom vidsträckta områden. Den härigenom
ökade risken för skadegörelse bör inte ses som ett tecken på att renägarna
mer än förr brister i övervakningen av renarna utan som en naturlig följd
av övergången till en för vår tid ändamålsenligare arbetsmetod. Denna rationalisering av rennäringen bör dock enligt de sakkunniga inte genomföras på bekostnad av utomstående, för skadegörelse genom renar ulsalta
personer. Det är därför mindre lämpligt att rätlen till ersättning görs beroende av att vållande i form av vårdslöshet vid renarnas bevakning kan
läggas renägarna eller deras personal till last. I stället bör skadeslåndsskyldigheten i största möjliga utsträckning vara avhängig av objektiva faktorer, såsom tiden och platsen för skadans inträde, med särskilt beaktande
av om renarna vid skadetillfället uppehållit sig inom clt för dem tillålel
område eller inte.
I fråga om platsen för skadans inträde bör man enligt de sakkunniga
skilja mellan 1. skada inom lappmarkerna ovan odlingsgränsen eller på
renbetesfjällen, 2. skada inom övriga delar av rcnskötsclområdet - dvs. de
till renbete särskilt upplåtna delarna av Jämtlands och Kopparbergs län,
lappmarkcrna nedom odlingsgränsen samt det s. k. sedvanerättsområdet,
förutsatt att skadan skelt under tillåten betningstid - 3. skada på trakt där
renskötsel inte var tillåten vid tiden för skadans uppkomst. I fråga om skador som orsakats av att renar inkommit på väg, järnväg eller flygfält, bör
dock enligt de sakkunniga särskilda bestämmelser gälla, gemensamma för
renskötselområdet och övriga delar av landet.
7t Riksdagen 1971.1 saml. Nr 51
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För skador ovan odlingsgränscn och på renbetesfjällen är det enligt de
sakkunniga lämpligt att behålla den nuvarande huvudregeln (27 § 1 mom.
första slycket och 3 mom. renbeteslagen) om ansvar oavsett vållande för
grödeskador på odlad mark under tiden juni-augusti, dock med viss::i.
jämkningar. Sålunda föreslås ersältningsskyldighelen bli å ena sidan utsträckt till trädgårdar, å andra sidan borttagen i fråga om utängsslåller.
Med nuvarande jordbruksmeloder har utängsslåttern inte sådan betydelse
för de bofasta alt den bör omfattas av skyddsbestämmelserna. Trädgårdsodling däremot är minst lika skyddsvärd som åker och äng. Vidare hör
den nuvarande begränsningen av ersättningsskyldigheten till att avse allenast grödeskador slopas. Även annan skadegörelse på den odlade jorden,
t. ex. nedtrampning av stängsel samt förstörande av prydnadsväxter, hör
skäligen gottgöras under ifrågavarande period.
Så\'ilt gäller skador på odlad jord ovan odlingsgränsen och på renbelesfjällen under annan tid än juni-augusti gäller för närvarande i princip
ersättningsskyldighet för grödeskador 'id uppsåtlig skadegörelse och vid
vårdslöshet. Om den skadelidande underlålit att hemföra grödan inom rimlig tid eller alt vidta erforderliga, icke oskäligt betungande åtgärder till
skydd för utestående bärgad gröda, bortfaller dock renägarnas ansvar, om
inte direkt skadegörelsesyfte kan påvisas hos renskötarna. Enligt de sakkunniga består den gröda som det här är fråga om i allt väsentligt av
hö och annat kreatursfoder, vars värde avsevärt minskar, om det inte bärgas
i tid. Bärgningen är i regel slulförd före augusti månads utgång. Med hänsyn härtill och då trakterna ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen är
avsedda att i första hand begagnas för renskötsel, anser de sakkunniga övervägande skäl tala för att inom dessa trakter inskränka ersättningsansvarct,
såvitt gäller skador på odlad jord under annan tid än juni-augusti, till
fall av uppsåtlig skadegörelse.
I fråga om skador på utmark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen föreslår de sakkunniga att nuvarande bestämmelser (27 § 2 och 3 mom.
rcnbeteslagen) i sak behålls, enligt vilka bestämmelser ersältningsskyldighet föreligger endast vid uppsåtlig skadegörelse.
I fråga om skador inom övriga delar av renskölselområdct, såvitt gäller
tid då renskötsel är tillålen på trakten, föreslår de sakkunniga i huvudsak
samma bestämmelser som i fråga om skador på mark ovan odlingsgränsen
och på renhetesfjällen. Beträffande odlad jord på trakler nedom odlingsgränsen och utom renhctesfjällen föreslås dock 'iss utsträckning av skyddstiden.
Med hänsyn till att vegelationslidcn i allmänhet är längre inom dessa
trakter anser de sakkunniga det vara befogat att för deras del inbegripa
månaderna maj och september i den period varunder ersältningsskyldighcl oavsett vållande skall föreligga för skador på trädgård, åker och äng.
De sakkunniga framhåller att bl. a. önskemålet att få till slånd en väsen t-
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Jig förenkling av nu gällande invecklade skadeståndsregler motiverar att
ersältningsreglerna utformas i huvudsak enhelligt för hela renskötselområdet.
För de fall då renbetesrätlen överskridils, vare sig delta skett genom
att renar uppehållit sig på mark, där renskötsel över huvud taget inte är
tillåten, eller genom att renar under otillåten tid funnits inom område
där renskötselrätl föreligger under en del av året föreskrivs i 28 och 29 §§
renbeleslagen skyldighet för renägarna att oavsett vållande ersätta de av
renar orsakade skadorna. Det betydelsefulla undantaget görs dock alt uppsåtligt handlande eller vårdslöshet vid renarnas bevakning krävs för att
skadestånd skall utgå, om skadan inträffat på annan mark än åker, äng
och utängsslåtter samt fråga är om en trakt där renskötsel tidvis är tilllåten. De sakkunniga anser att detta undantag från eljest gällande strikta
ersättningsansvar för skador som orsakats i samband med överskridande
av renskötselrätten bör slopas. Med hänsyn till att renhjordarna numera
ofta lämnas att röra sig fritt inom vidsträckta områden är det enligt de
sakkunniga angeläget all kontrollen över renarna uppehålls genom en omsorgsfull områdesbevakning, varvid som en minimifordran bör uppställas
att gällande regler om betestider iakttas. Att som nu gäller i viss utsträckning låta ersältningsskyldighelens inträde vara beroende av all försummelse vid renarnas bevakning kan styrkas är enligt de sakkunniga inte tillfyllest vare sig för att tillgodose de skadelidandes rätt eller för att inskärpa nödvändigheten av en rationell renskötsel med erforderlig kontroll
över renarna. Därför förordas en enhetlig regel för alla fall av överskridande av renskötselrätlen, som innebär att skadeståndsansvar oavsett vållande
skall gälla för all av renar orsakad skada på trakt, där renskötsel inte var
tillåten vid tiden för skadans uppkomst. Härigenom tillgodoses i viss mån
bl. a. ett önskemål från skogsägarhåll om rätt till ersättning för skada på
skogsplan leringar.
Slutligen förordar de sakkunniga två undantag från de föreslagna skadeståndsreglerna. För det första föreslås att en skadelidande, som enligt upplåtelsekontrakt eller eljest är skyldig alt själv svara för skada genom renar, inte skall vara berättigad till gottgörelse i annat fall än om skadan
orsakats uppsåtligen. Föreskriften avses bli tillämplig även på privaträttsliga avtal om rätt till renbete utan skyldighet alt svara för uppkommande
skador. I vad mån ett dylikt avtal är bindande för annan än den som ingått det, exempelvis för ny iigare av den berörda fastigheten, får bedömas
enligt vanliga avtalsrättsliga regler.
Det andra undantaget avser skador som orsakats av att renar kommit
in på väg, järnväg eller flygfält. De sakkunniga framhåller att enligt gällande ansvarighetslagar - lagarna den 12 mars 1886 angående ansvarighet
för skada i följd av järnvägs drift, den 30 juni 1916 angående ansvarighet
för skada i följd av automobiltrafik och den 26 maj 1922 angående ansva-
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righet för skada i följd av luftfart - åvilar förstahandsansvaret för sådana skador i allmänhet järnvägens innehavare, bilens ägare eller förare
resp. luftfarlygets ägare. På grund av särskilda regressbestämmelser (11 §
järnvägsansvarighetslagen) kan emellertid utgiven ersättning i regel sökas
åter av den som vållat skadan. Något hinder för att regresstalan förs mot
en renskölare som genom vftr<lslöshet vid renarnas bevakning vållat alt
renar inkommit exempelvis på en landsväg och där orsakat en trafikolycka
synes enligt de sakkunniga inte föreligga. De sakkunniga anser att det
skulle leda till mycket allvarliga konsekvenser för rennäringen, om man
i praktiken skulle tillämpa ett så vidsträckt ansvar för renägarna som nyss
angivils. Så torde inle heller ha skett, sannolikt beroende på att det ansetts
utsiktslöst alt av renägarna erhålla någon mera betydande skadeersättning.
Om reglerna om ansvarigheten för de av renar orsakade ersättningsgilla
skadorna ändras så att utkrävande av skadestånd underlättas, är det möjIigL att regressbcstämmelserna för ifrågavarande skador skulle bli utnyttjade i en helt annan omfattning än nu är fallet. Med hänsyn till den föreslagna utvidgningen av det strikta ersättningsansvaret för renarna anser
de sakkunniga det vara påkallat att till särskilt överyägande uppta frågan
om crsäUningsskyldighcten för sådana trafikskador som orsakas av renar.
Enligt de sakkunniga är det sakligt sett föga befogat alt på rennäringen
lägga något ansvar för dylika skador. I den mån renar bidrar till deras uppkomst beror det på att renar kan utgöra ett trafikhinder men inte på att
de genom aktivt handlande kan skada trafikanterna eller trafikanordningarna. Någon möjlighet att i varje särskilt fall förhindra alt renar kommer
in på vägar och andra trafikleder har renägarna inte. Renen är ej något
hemdjur som ständigt står under uppsikt. Att såsom skett betr~ffande
hundar (se NJA 1947: 594) ålägga ägarna ansvaret för att renarna aldrig
kommer i vägen för trafiken är därför inte gärna möjligt. I själva verket
är det endast trafikanlerna själva som kan förhindra att renarnas uppträdande i trafiken leder till skador. Det är därför enligt de sakkunniga från
trafiksäkerhetssynpunkl lämpligast att låta det ekonomiska ansvaret för
trafikolyckor, där renar iir inblandade, stanna på trafikanterna. Hiirtill
kommer alt det knappast är skäligt att rennäringen belaslas med ett ekonomiskl ansvar för skador som är en följd av den allmänna samhällsulvecklingen, detta särskilt som möjligheterna att genom försäkringar mildra
de ekonomiska konscknnserna av skadorna är betydligt större för trafikanterna än för renägarna. De sakkunniga förordar därför en uttrycklig föreskrift om alt eljest gällande crsättningsskyldighcl för skador genom renar
inle skall omfatta sådana skador som orsakats av att renar inkommit på
väg, järnväg eller flygfält. Endast om sådan skada orsakats uppsåtligen av
någon för renarna ansvarig anser de sakkunniga att ersättningsskyldighet
bör föreligga.
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Remissyttrandena
De rcmissinstanser som har yttrat sig i denna del ställer sig i flera avseenden kritiska till de sakkunnigas förslag.
SSR anför att de sakkunniga överdrivit betydelsen av den skada som renar kan åstadkomma. Några sifferuppgifter angående utdömda ersättningar
för renskada lämnas inte. I själva verket torde det ärliga beloppet av utdömda renskador vara ringa. Samerna påyrkar, att vanliga culparegler,
dvs. skadeståndsansvar endast vid uppsåt eller vållande, blir tillämpliga på
renskada.
Hovrätten för övre Norrland anför följande. I fråga om ersättning för
skada genom renar har de sakkunniga, såvitt gäller skador ovan odlingsgränsen och på renhetesfjällen, med vissa jämkningar behållit den nu gällande huvudregeln om strikt ansvar för grödeskador på odlad mark under
tiden juni-augusti. Mot denna bestämmelse görs ingen erinran. För skador
på odlad jord under annan tid än juni-augusti inskränks emellertid skadestånclsskyldigheten till fall av uppsåtlig skadegörelse. Såsom de sakkunniga
anför torde den gröda som avses i förevarande sammanhang i allmänhet
vara bärgad och införd i lada före augusti månads utgång. Den praktiska
betydelsen av en bestämmelse som reglerar ersättningsskyldigheten för tiden
september-maj är därför inte stor. I de fall då höhärgningen inte är avslulad före den 1 september och någon vårdslöshet i fråga om hemförandet
eller skyddet av grödan inte kan läggas dess ägare till last, synes det emellertid stötande alt markägaren inte skall kunna få ersättning för en av renar
orsakad skada på grödan, när den för renarna ansvarige ådagalagt vårdslöshet eller till och med grov vårdslöshet vid bevakningen av djuren. Hovrätten anser därför att den nu gällande regeln i 27 § 1 andra. stycket första
punkten renheteslagen, enligt vilken skada skall ersättas inte bara vid uppsåtligt utan även vid vårdslöst handlande från den för renarna ansvariges
sida, hör behållas. Den i 27 § 1 andra stycket andra punkten renheteslagen
angivna specialregeln för fall av vållande från markägarens sida synes vidare böra upphävas, varvid betydelsen av sådant vållande kommer alt få avgöras enligt allmänna regler om skadelidandes medverkan till skadan. I sakens natur ligger - med hänsyn till å ena sidan de svårigheter att övervaka
renarna som den extensiva renskötselmetoden innebär och å andra sidan
markägarens möjligheler att skydda sin gröda - att den senare regelmässigt kommer att få svara för hela skadan. Vad därefter gäller skadeslåndsskyldigheten inom övriga delar av renskötselområdet tillstyrks den föreslagna huvudregeln för grödcskador på odlad jord under tiden maj-september. Beträffande sådana skador under annan tid än maj-september vill
hovrätten emellertid förorda - i överensstämmelse med vad som skett för
motsvarande fall ovan odlingsgränsen och på renhetesfjällen - att nu gällande regler i 28 § 1 andra stycket och 2 andra stycket rcnbeteslagen behålls,
dock att specialregeln för fall av vållande från markägarens sida upphävs.
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Enligt en ullrycklig regel omfattar de sakkunnigas förslag om ersättningsskyldighet inte skador som orsakats av att renar inkommit på väg, järnväg
eller flygfält. Nu angivna skador skall i stället enligt förslaget ersättas endast om de uppsåtligen orsakats av någon för renarna ansvarig. Renbeteslagens regler om skador genom renar avser endast skador som djuren orsakar på andras ägor. För andra skadesiluationer får man falla tillbaka på allmänna rättsgrundsatser inom skadeståndsrätten, vilket torde innebära att
skadeståndsansvar inte inträder med mindre den som haft djuren i sin vård
brustit i skälig tillsyn. Uppenbart är alt de speciella förhållandena inom
rennäringen och renvården medför stora svårigheter att hålla kontroll över
renarna och gör det omöjligt att i varje särskilt fall förhindra, att renar
kommer in på vägar och andra trafikleder. Att såsom de sakkunniga begränsa ansvaret för de av renar orsakade trafikskadorna till fall av dolus hos
den för renarna ansvarige torde dock föra för långt. En sådan regel skulle
säkerligen understundom leda till direkt stötande resultat. Bestämmelsen är
inte heller ägnad att främja elen kontroll över renarna - särskilt vid flyttningar av djuren efter vägarna - som inom rimliga gränser måste krävas
till förhindrande av trafikolyckor. På anförda skäl aYstyrker hovrätten förslaget att begränsa ansvaret för trafikskada genom renar till fall av uppsåt
och förordar att avgörandet i dessa frågor liksom hittills lämnas åt rättstillämpningen.

Departementschef en
Jag tillstyrker de sakkunnigas förslag att den nu gällande bestämmelsen
om strikt ansvar för grödeskador genom renar på odlad jord ovanför odlingsgränsen och på renbelesfjällen i den nya lagstiftningen vidgas till alt
omfatta alla delar av renskötselområdet där renskötsel är tillåten under hela
året. Den allmänna regeln om djurägares ansvar är visserligen nu för liden
att ägaren inte blir ansvarig med mindre han visat sig försumlig i tillsynen
över djuret. Det går likväl inte att bortse från de särskilda förhållanden som
råder inom renskötseln.
Efter 1920-talet tillämpas inom renskötseln s. k. extensiv drift. Den kännetecknas av att renarna under barmarkstiden hålls i stora hjordar som
inte övervakas kontinuerligt. Som de sakkunniga framhållit bör denna
driftsmetod som ur rennäringens synpunkt år rationell inte få användas på
bekostnad av utomstående, för skadegörelse genom renar utsatta personer.
Det är därför av olika skäl mindre lämpligt att rätten till ersåttning görs
beroende av att vållande i form av försumlighet vid renarnas bevakning kan
läggas någon till last.
Med hänsyn härtill är det enligt min mening lämpligt all även i fortsättningen genom regler om strikt ansvar för renägarna eller rättare sagt för
samebyarna, som enligt förslaget skall ombesörja renskötseln, hålla markägare inom renskötsclområdet skadeslösa för skador på odlad jord. Till odlad
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jord hiinför jag då i likhet med de sakkunniga åker, äng eller trädgård. Jag
kan också godta de sakkunnigas förslag att såvitt avser odlad jord ovanför
odlingsgränsen och på renbetesfjällen begränsa regeln om strikt ansvar till
vegetationsperioden juni-augusti och såvitt avser odlad mark inom andra
delar av renskötselområdet där renskötsel är tillåten året runt till vegelaLionsperioden maj-september. De skäl som talar för en bestämmelse om
strikt ansvar för skada genom renar på odlad jord inom område där renskötseln då är tillåten gör sig enligt min mening med än större styrka gällande ino:ri1 område där renskötsel inte är tillåten. Detta gäller inte bara i
fråga om skada på odlad jord utan även på annan slags mark t. ex. skogsmark. Längre iin till skada på mark bör emellertid enligt min mening inte
reglerna om strikt ansvar sträcka sig. Jag anser alltså att reglerna om strikt
ansvar för skada genom renar bör begränsas till sådana skador som renar
normalt brukar orsaka, dvs. markskador genom bete eller nedtrampning.
Jag förordar sålunda alt reglerna görs tillämpliga på skada som renarna
orsakar 1. på åker, äng eller trädgård under tiden juni-augusti ovanför
odlingsgränsen och på renbetesfjällen eller under tiden maj-september
inom annat område där renskötsel får bedrivas året runt, 2. på mark, vare
sig odlad eller ouppodlad, utanför renskötselområdet eller 3. på mark inom
renskötselområdet under tid då renskötsel inte får bedrivas där.
För andra skadesitualioner bör man som hovrätten anfört i sitt remissyttrande falla tillbaka på allmänna rättsgrundsatser inom skadeståndsrätten, vilket bl. a. innebär att skadeståndsansvar inte inträder med mindre
den som haft djuren i sin vård brustit i skälig tillsyn. Allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser bör alltså tillämpas bl. a. på trafikskador som
vållats av renar. Någon uttrycklig regel härom behövs inte enligt min mening i den föreslagna rennäringslagen. Diir har tagits in endast de särskilda
reglerna om slrikt ansvar.
gi § har utformats enligt vad jag nu har anfört. I 91 § sägs också att
skada som avses där skall ersättas av sameby inom vars byområde skadan
har uppkommit eller som vid tiden för skadans uppkomst haft renar i trakten. Det slår alltså elen skadelidande frilt att välja vilken av dessa byar han
vill kräva på skadestånd. Regeln iir delvis motiverad av alt vissa delar av
renskötselområdcl inte har lagts ut för viss by. Regeln är också motiverad
av den risk för rättsförlust för en skadelidande som svårigheten att utreda
renarnas tillhörighet kan medföra.
Har flera byar vid tiden för skadans uppkomst haft renar i trakten eller
är betesområdet gemensamt för flera byar följer av bestämmelsen att den
skadelidande har rätt att söka endera av dem. Att den sk.adelidande har
rätt att söka någon av byarna för hela skadan följer också av regeln.
Vilken by som slutligen skall svara för skadan blir en fråga mellan byarna. Är h'å eller flera byar ersättningsskyldiga och kan det inte utredas att
renar från någon av byarna orsakat skadan, skall ansvarigheten enligt
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91 § andra stycket fördelas lika mellan byarna inbördes. Om renar från hy
som utgett ersättning för skada inte alls medverkat till skadan eller i varje
fall inte ensamma orsakat denna, bör självfallet finnas möjlighet till regresstalan gentemot den by vars renar orsakat skada eller som medverkat
till denna. För det fall renar från flera byar medverkat till skadan bör ersättningsskyldigheten givetvis fördelas mellan dem så rättvist som möjligt.
Kan skadorna ej särskiljas, kan det som de sakkunniga föreslagit vara lämpligt med en regel om atl ansvarigheten fördelas i förhållande till antalet renar som utan bevakning fanns i trakten vid tiden för skadans uppkomst.
Bestämmelser härom finns i 91 § tredje och fjärde styckena. I 92 § har tagits
in bestämmelser om regressrätt för sameby gentemot den som vållat skadan.

93 §
Paragrafen ersätter 36 § 1 sjätte stycket och 2 rc>nheteslagen. Beslämmelsen innebär att renägarens rätt till ersätlning upphör i och med att ersättningen tillfaller samebyn.
94 §

Paragrafen, som motsvarar 37 och 38 §§ renbeteslagen och 8 kap. 4 § i de
sak.kunnigas förslag, innehåller föreskrifter till skydd mot att renarna
ofredas av hundar.
95 och 96 §§
Paragraferna, som innehåller ansvarsbcslämmclser, omfattar ett väsen tligt mindre antal gärningar än som är kriminaliserade i 59 § renbeteslagen.
I anslutning till 95 § 2 kan anmärkas att renen representerar ett högt
värde för renägaren, i normalfallet 300-400 kr. S. k. lockrenar och ledarrenar värderas ofta åtskilligt högre. Givetvis gäller brottsbalkens bestämmelser om förmögenhetsbrott brott varigenom någon angriper den förmögenhet
som renarna representerar. I paragrafen har därför inte tagits in någon
motsvarighet till de hestiirnmelser om straff för dödande eller skadande av
renar som de sakkunniga föreslagit. Däremot kan det vara motiverat att i
lagrummet ta in en motsvarighet till besUimmelsen om straff för vissa fall
av ofredande av renar.
95 § 4-7 har flyttats över från 14 § renmärkeslagen utan annan saklig
ändring än som betingas av de föreslagna ändrade reglerna om kalvmärkning.
I 96 § stadgas straff för medlem i sameby som tar virke med åsidosättande av hestiimmelserna i 17-20 §, cHir rföten till skogsfång i princip är begränsad ti.11 lrnshchov, eller hryter mot föreskrift som meddelats med slöd
av 22 § eller liimnar oriktig uppgift vid renräkning eller upprättande av renlii.ngd. Henliingden bestämmer som tidigare framgått en renskötandc medlems inflytande på byns renskötsel och hans andel i hyns eventuella rörelse-
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överskott. Sådana giirningar torde ofta komma att innefatta brott som är att
bedöma enligt hrottshalken och llå bör denna balk tillämpas. :\Ied hänsyn
hiirlill har angivits all straff som ~ir stadgat i paragrafen inte skall ådömas,
om gärningen iir belagd med straff enligt brottsbalken.
97 §

Denna paragraf motsvarar 63 § renbeteslagen, som förpliktar same, som
har renhjord under sin vård, att hopsamla renhjorden eller skilja ut ren
från hjorden, om det påfordras av vissa myndigheter för verkställande av
"utmätning eller rannsakning efter stulna renar eller av annan laga orsak",
vid äventyr alt handräckningen anskaffas på hans bekostnad, om han tredskas.
I förslaget har skyldigheten att bitriida myndigheterna flyttats över på
samebyns styrelse, som j n avses få ansvaret för renskötseln i byn. I övrigt
har de nuvarande reglerna behållits väsenlligen oföriindrade i sak.

98 §
Paragrafen, som innehåller bestämmelser om överklagande av samebys
beslut, motsvarar 8 kap. 10 § i de sakkunnigas förslag.

De sakkunniga
En viktig fråga i samband med regleringen av den lokala renskölselorganisalioncn är på vad sätt rättsskydd skall beredas dem som tillskyndas
skada genom åtgärd eller underlåtenhet av samebyn och dess organ. Härvid
kommer i fråga såväl byns egna medlemmar som utomsläende.
Vad först angår rättsskyddet för utomstående, till vilka givetvis räknas
även andra samebyar och deras medlemmar, torde i princip inga speciella
regler böra införas med avseende på samebyarna, utan samhiillets normala
talemöjligheler får anses vara till fyllest. Om inte annan framkomstväg t. ex. p~lisanmälan, när en viss handling eller underlåtenhet innefattar
Lrollslig gärning - slår till buds, innebär det sagda att talan om fullgörclse
eller förbud får väckas mot samebyn vid allmän domstol.
I lagen om ekonomiska föreningar ( 69 §) är frågan om rällsskyddel för
föreningsmedlem löst så, att envar föreningsmedlem har rätt all väcka talan mot föreningen vid allmän domslol, om han anser alt el t på fiireningsslämma fattat beslut inte ti1Jkommit i behörig ordning eller alt det eljest
strider mot niimnda lag eller föreningens stadgar. I vissa fall, nämligen om
talan grundas på att beslutet inte tillkommit i behörig ordning eller att det
eljest kränker allenast medlems riitl, måste talan väckas inom tre månader
från beslutets dag. I annat fall blir beslutet gällande. Om ett beslut strider
mol regler, som inle kan åsidosättas ens med alla mecllemman samtycke,
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är det däremot ogiltigt, en "nullitet", oavselt om klandcrtalan väekes inom
viss lid eller inte. Den talan som åsyftas i 69 § lagen om ekonomiska föreningar är talan mot beslut av föreningsslänuna, inte mot slyrelscbcslut.
Styrelsens beslul kan inte överklagas hos domstol. Däremot kan det ändras
av föreningen själv, exempelvis genom att föreningsstämman upphäver beslutet eller tillsätter ny styrelse, som beslutar pii annat sätt.
De i lagen om ekonomiska föreningar meddelade reglerna om talerätt mot
föreningsbeslut är utformade efter mönster av motsvarande bestämmelser i
1944 års aktiebolagslag (138 §) och torde vara typiska för sammanslutningar av privatriittslig natur. Utmärkande för dem är att klagoinstansen (domstolen) inte får ingå i prövning av beslutets lämplighet utan endast har att
bedöma dess laglighel.
I fråga om flottningsföreningar innehåller lagen om flottning i allmän
flottled - förutom bestämmelser om klanderlalan vid domstol (61 §) - ett
särskilt stadgande ( 62 §) om befogenhet för floltande att hos länsstyrelsen
söka rättelse i vissa av föreningen eller för dess räkning fattade beslut, som
förmenas oskäligt betunga flottningen eller vara oförenliga med flottledens
intresse eller lända till uppenbart men för de flottande. Härigenom har således åt länsstyrelsen såsom klagoinstans överlämnats att bedöma även
lämpligheten av vissa föreningsbeslut.
En liknande vidsträckt klagorätt har införts i lagen om fiskevårdsområden. Enligt 30 § denna lag får delägare anföra besvär hos länsstyrelsen mot
beslut som fattas vid sammanträde med delägarna eller mot ett av styrelsen
fallat uttaxeringsbeslut. Som besvärsgrund kan åberopas inte bara alt beslutet strider mot lag eller författning eller mot stadgarna utan även att det
kränker klagandens enskilda rätt.
De sakkunniga anser att medlemmarna i de föreslagna samebyarna bör
tillerkännas besvärsrätt inte bara på formella utan även på materiella grunder. Sättet på vilket en sameby handhar skötsel av medlemmarnas renar
och fördelar skötselkostnaderna ingriper direkt i renägarnas privata ekonomi och kommer också att bli bestämmande för deras möjligheter att fortsätta och utveckla sina företag. Samtidigt har man att räkna med risken
för motsättningar mellan olika medlemskategorier, mellan medlemmar med
och utan renar, mellan renägare med många och renägare med få renar,
mellan skilda familjer och andra renskötargrupper. För medlemmarna i en
sameby - liksom för medlemmarna i en flottningsförening eller delägarna
i ett fiskevårdsområde - saknas i praktiken den möjlighet alt undandra
sig följderna av ett majoritetsmissbruk som utträdesrätten innebär för medlemmarna i en ekonomisk förening. Ett utträde ur samebyn innebär nämligen att den utträdande - om han inte lyckas vinna inträde i en annan
sameby - blir avskuren från möjligheten att utöva sin rcnskötselrätt och
de därmed förenade birättigheterna. Enligt de sakkunniga är det med hänsyn härtill nödvändigt alt lämna sådana medlemmar i en sameby som inle
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på byslämma kan vinna gehör för sina åsikter befogenhet att hos opartisk
myndighet få till stånd en saklig prövning av majoritetens ställningstagande.
Talerätten bör därför utformas efter förebild av 30 § lagen om fiskevårdsområden. Det innebär att beslut av samebys stämma eller av syssloman som
förordnats att ombesörja renskötseln liksom styrelsens eller sysslomans
beslut om infordrande av förskott hör kunna överklagas av medlem, som
menar att beslutet inte tillkommit i behörig ordning eller att det eljest strider mot lag eller förfatlning eller mol samebyns stadgar eller kränker hans
enskilda rätt. Med den sist nämnda besvärsgrunden avses bl. a. alt ett beslut
skall kunna ändras, om det - exempelvis genom att otillbörligt gynna någon
eller några av medlemmarna på de övrigas bekostnad - åsidosätter klagandens riillighet att åtnjuta lika behandling med övriga medlemmar vid
utnyttjandet av de med renskölselrätten förenade befogenheterna. Som skäl
för att även vissa av styrelsen eller av syssloman fattade beslut skall kunna
överklagas kan enligt de sakkunniga åberopas att elt ultaxeringsbeslut innebär en direkt ekonomisk förpliktelse för delägarna och därför bör kunna
överklagas.
Vad härefter angår frågan om lämplig prövningsinstans framhåller de
sakkunniga alt det från principiell synpunkt otvivelaktigt vore fördelaktigast om alla överklaganden av samebyarnas avgöranden kunde upptas av
allmän domstol. Härigenom skulle på en viktig punkt uppnås överensstämmelse med vad som gäller beträffande talan mot beslut av en ekonomisk
förening. Mot de principiella fördelarna av en domstolsprövning måste emellertid enligt de sakkunniga vägas de därmed förenade praktiska olägenheterna. Dessa hänför sig främst till de betydande kostnader som numera är
förenade med dom stolsprocesser. En annan omständighet som talar mot
domstolsprövning i detta fall är den påfrestning för del fortsatta samarbetet inom byn och i renskötselarbetet som en domstolsprocess måste innebära. Särskilt bör uppmärksammas risken för att tillfälliga meningsmotsättningar fördjupas i samband med en muntlig rättegång, där beskyllningar
och motbeskyllningar ofta kan förekomma. I jämförelse härmed torde det
i regel skriftliga administrativa besvärsförfarandet innebära ganska små
risker för sammanhållningen inom byn.
Dessa och andra skäl talar enligt de sakkunnigas mening för att länsstyrelsen utgör besvärsinstans i förhållande till de lokala rennäringsorganisationerna. Bestämmelserna härom bör därför i detta hänseende utformas
efter förebild av 30 § lagen om fiskevårdsområden. Liksom i detta lagrum
bör besvärstiden sältas till två månader, varvid tiden skall räknas från beslutets dag utom när fråga är om besvär mol beslut av styrelsen eller av
syssloman, i vilka fall den bör räknas från det klaganden fick del av beslutet.
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Departementscllef en
De sakkunnigas förslag i dessa delar godtas av remissinst:mserna. Vattenöverdomstolen anser sig dock böra uttala viss tveksamhet huruvida de skäl
som de sakkunniga anfört mot att låta bymedlem föra talan mot samebyarnas avgöranden hos allmän domstol kan anses bärande.
Jag tillstyrker de sakkunnigas förslag i dessa avseenden. Bestämmelserna
i 98 § har utformats i enlighet med de sakkunnigas förslag. I paragrafens
tredje stycke föreskrivs att beslut varigenom bystämmas beslut ändrats
eller upphävts gäller änn för medlem som ej fört talan. Denna regel har
motsvarighel i :nman lagsliflning.

9!l-102 §§
Paragraferna som motsvarar 8 kap. 11-15 §§ i de sakkunnigas förslag
rör talan mot myndighets beslut enligt den nu föreslagna lagen.
I 99 § första stycket föreskrivs att talan mot beslut av lantbruksnämnd
föres genom besvär hos lantbruksstyrelsen. Med hänsyn till att besvär i de
ärenden som enligt lagförslaget prönts av lantbruksnänmd kommer att avse
frågor av praktisk natur med starka inslag av ekonomiska och andra iindamålsenlighctssynpunkter hör enligt min mening besvär i dessa ärenden prövas av Kungl. Maj :t i statsrådet. 99 § andra stycket har utformats med hänsyn härtill.
I 100 § första styckcl ges hrstämmelser om hesviir över länsstyrelsens
beslut. Enligt de sakkunnigas uppfattning bör talan mot länsstyrelsens beslut enligt den nu föreslagna lagstiftningen föras genom besvär hos Kungl.
Maj: l. De sakkunniga anför vidare alt det bör vara regeringsrätten som i
sista instans avgör dessa iirenden ..Jag delar de sakkunnigas uppfattning att
dessa hesv~irsärenden hör prövas av förvaltni.ngsdomstol.
Kungl. ::\faj :t har den 20 mars 1970 till lagrådet remitterat ett förslag om
förvaltningsriitlsskipningens organisation. Detta förslag innebär bl. a. all
mål, sum i sista instans skall avgöras av regeringsrällen, i ett stort antal fall
först skall prövas av kammarrätten. Enligt förslaget skall vidare i. regel av
varje författning framgå huruvida talan skall fullföljas hos Kungl. l\faj :t i
statsrådet eller hos förvallningsdomsLol. De nya bestämmelserna om förvaltningsrättsskipning föreslås träda i kraft den 1 januari 1972.
Avsikten är alt nu föreslagen lagstiftning skall träda i kraft den 1 juli
1971. L::i.gförslagct har emellcrlid anpassats Li Il förslaget om förvaltningsrätlsskipningens organisation. Sålunda har i 100 § tagits in en bestämmelse
om att sådan talan som här avses skall fullföljas hos kammarrätt. Samtidigt hnr i övergångsbestämmelserna (punkt 4) förts in en föreskrift om att
talan mol beslut enligl den nya lagen av länsstyrelse som meddelats före
den 1 januari 1972 skall föras hos Konungen. Eftersom sameby torde var;1
atl hänföra till menighet följer av regcringsrättslagen - 2 § 2: (\) - all
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mål om beslut av sameby prövas av regeringsrälten. Enligt regcringsrättslagen - 2 § 14: 6) -- prövas också mål om renmärken av regeringsrätten.
Prövningen av besvär över beslut som i övrigt kan komma att fattas av länsstyrelse under andra halvåret 1971 får ske hos Kungl. ~Jaj :t i statsrådet.
100 § andra stycket ersällcr 15 § första stycket renmärkeslagen vari föreskrivs att talan mot beslut varigenom registrering beviljats inte får föras.
I 101 § har på förslag av de sakkunniga och med förebild i 31 § lagen om
fiskevårdsomnlden tagits in bestämmelser om en förenklad metod för del·
givning av beslut med samebys medlemmar.
I 102 § klargörs att beslut som avses i 98--100 §§ kan verkställas omedelbart utan att besvärstidens utgång eller eventuell besvärsprövning behöver
avvaktas. Självfallet måste det dock finnas möjlighet för klaganden att hos
besvärsmyn<ligheten utverka inhibition av verkställigheten.

övergångsbestämmelser
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1971.
Det finns anledning anta att del blir svårt alt vid denna tidpunkt övergå
till den nya organisationsformen i alla lappbyar. Funktionärer behöver utbildas för samebyarna och den renskötande befolkningen behöver även i övrigt få tillfälle att göra sig förtrogen med de nya organisations- och driftformerna. l\leu hänsyn härtill föreslås i punkt 7 alt Kungl. Maj :t ges möjlighet atl för vissa lappbyar senarelägga övergången till den nya organisalionsformen.
I punkterna 2 och 3 föreslås övergångsbestämmelser för de nya reglerna
om renmärken. Enligt punkt 2 skall äldre renmärken, som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1960: 144) om renmärken får behållas till den
1 juli 1975, kunna användas intill fastställt datum oberoende av nya lagens
ikrafitriiuande. Till punkt 3 har från övergångsbestämmelserna till lagen
(19GO: 144) om renmärken förts över vissa föreskrifter rörande avlyst
märke och avbrottsmärke som anbragts enligt lagen (1928: 310) om renmärken.

12.2

Förslaget till lag om ändring i kornrnunalskattelagen

I avsnitt 11.4 har nämnts att jag i samråd med chefen för finansdepartementet föroruar att avgångsvederlag som i form av engångsbelopp utgår till
renskölselutövare som lämnar renskötseln inte skall räknas som skattepliktig intäkt. En bestämmelse härom har tagits in i punkt 1 av anvisningarna
till 28 § komm unalskaltelagen.
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13. Hemställan

Jag hcmsiiiller, all lagrådels yttrande över förslaget till rennäringslag inhämtas genom utdrag av protokollet.
Vad föredraganden sålunda med instämmande av
stalsrådets övriga ledamöter hemställt bifaller Hans
Maj :t Konungen.
Ur protokollet:

Britta Gyllensten
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Bilaga 1

Rennäringssakkunnigas förslag
till

Lag om rennäringen
1 Kap. Om rätt att idka rennäring

Renskötselrätten

1 §.
Rält till renskötsel enligt denna lag medför befogenhet för rättighelshavaren att på sätt nedan anges nyttja land och vatten inom renskötselområdet till underhåll för sig och renarna.
Renskötselberättigad, som ej tillhör renhy, äger endast i den omfattning
som framgår av 3 kap. 1 § tredje stycket eller efter upplåtelse enligt 12 §
samma kap. utöva rätt, vilken är grundad på bestämmelse i denna lag.
Särskilda bestämmelser gäller i fråga om den omfattning i vilken befogenhet enligt denna lag får utövas inom nationalpark.
Renskötselberättigade
2 §.

Rätt till renskötsel enligt denna lag tillkommer person av samisk härkomst, om hans fader eller moder eller någon av deras föräldrar såsom
stadigvarande yrke idkat renskötsel inom riket eller biträtt därvid. Adoptivbarns och dess avkomlingars rätt i detta avseende bedömes efter adoptantens härkomst samt adoptantens och dennes föräldrars befattning med renskötsel.
Rätt till renskötsel tillkommer vidare den som är gift med eller efterlevande make till renskötselberättigad som avses i första stycket.
När särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen tillerkänna annan person
än som avses i första och andra styckena rätt till renskötsel, om han är av
samisk härkomst eller är adoptivbarn till person av samisk härkomst eller
avkomling till sådant adoptivbarn eller har varit gift med renskötselherättigad enligt första stycket.

Renskötselområdet
3 §.
Under hela året får renskötsel idkas dels i Norrbottens och Västerbottens
läns lappmarker ovan odlingsgränsen, dels på kronomark och renbetesland
inom de trakter i lappmarkerna nedom odlingsgränsen, där skogsrenskötsel
av ålder förekommit under våren, sommaren eller hösten, dels ock på ren-
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betesfjällen i Jämtlands län samt inom de delar av .Jämtlands och Kopparbergs län som särskilt upplåtits till renbete.
Under liden den 1 oktober-den 30 april eller den längre tid som kan
vara avtalad får renskötsel också idkas inom övriga delar av lappmarkerna nedom odlingsgränsen samt inom sådana trakter utom lappmarkerna
och renbetesfjällen som efter gammal sedvana använts för renskötsel vissa
tider av året. Skulle otjänliga väderleks- eller betesförhållanden medföra att
höslflyttning måste företagas före den 1 oktober eller vårflyttning efter den
30 april, omfattar rätten till renskötsel inom nämnda områden den ytterligare tid som med hänsyn till omständigheterna oundgängligen erfordras.
Om renskötsel efter särskilt tillstånd (koncessionsrenskötsel) ges bestämmelser i 7 kap.
Om expropriation för renskötselns behov stadgas i expropriationslagen.

4 §.
Om det finnes erforderligt för renbetets bevarande eller eljest för renskötselns främjande, kan lantbruksnämnden inom viss del av det i 3 § angivna renskötselområdel begränsa rätten att hålla renar på bete eller förbjuda betning under viss tid eller tills vidare.
5 §.
Är visst område, där renskötsel jämlikt 3 § är tillåten, oundgängligen
erforderligt för ändamål av väsentlig betydelse för det allmänna, äger
Konungen förordna att området skall undantagas från renskötsel och i
samband därmed meddela de bestämmelser angående åtgärder till förebyggande av olägenhet för rennäringen i orten som påkallas av undantagandet.
För skada och intrång, som genom undantagandet orsakas rennäringen
och ortens renskötselberättigade, skall ersättning lämnas av den för vars
räkning området undantages. Ersättningen skall, enligt bestämmelser som
meddelas av Konungen, fördelas mellan statens rennäringsfond och den eller
de renbyar vilkas medlemmar beröres av undantagandet. I övrigt äger bestämmelserna i expropriationslagen om expropriationsersättning och dess
fastställande motsvarande tillämpning; och skall vad där är föreskrivet
om den exproprierande gälla den för vars räkning området undantages.

6 §.
Innan förordnande enligt 5 § första stycket meddelats, får ägare eller brukare av mark, där renskötsel idkas och där den enligt 3 § första stycket är
tillåten under hela året, ej vidtaga sådan väsentlig ändring i markens nyttjande att avsevärd skada därigenom kan uppkomma för rennäringen i orten.
Första stycket gäller ej bebyggelse inom område, som ingår i fastställd
generalplan, stadsplan eller byggnadsplan, och ej heller företag, vars lillåtlighet skall prövas enligt vattenlagen.
2 kap. Om renbyar

Allmänna bestämmelser
1 §.
De trakter, där renskötsel enligt 1 kap. 3 § första stycket får idkas under
hela året, skall vara indelade i renbyområden. För varje byområde skall fin-
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nas en renby. Indelningen göres av lantbruksnämnden med beaktande av
betestillgången, förekommande hinder för renarnas strövning, renägarnas
boplalser och övriga driftsekonomiska omständigheter.
När så anses Himpligt, äger lantbruksnänmden utvidga byområde till alt
även omfalta trakt, där renskölsel får äga rum endast under del av året.
Om särskilda skäl föreligger, kan två eller flera renhyar tilldelas viss betestrakt som gemensamt byområde.
För varje renby skall lantbruksnämnden fastställa det högsta antal renar
som sammanlagt får hållas.
Bestämmelserna ovan äger motsvarande tillämpning vid ändring av gällande indelning eller fastställt renantal.
2 §.
Renbyn skall tillvarataga medlemmarnas ekonomiska intressen genon1 att
i enlighet med denna lag handha renskötseln inom byns betesområde, anskaffa och underhålla därför erforderliga driftsanläggningar samt reglera av
renarna orsakade skador. Renbyn bör även främja medlemmarnas övriga
gemensamma intressen, men detta skall ske på annat sätt än genom ekonomisk verksamhet.
l\led renbys bctesområde avses i denna lag del enligt 1 § indelade byOinrådet jämte övriga av byn utnyttjade betesmarker.
Renby får endast efter särskilt uppdrag ombesörja slakt av medlems renar
och försäljning av därvid utvunna produkter.
Renby kan besluta att märkningen av medlemmarnas renar icke skall utgöra ett för byn gemensamt arbete utan skall ankomma på de enskilda medlemmarna. Även om renmärkningen ingår bland de gemensamma arbetena
är medlem oförhindrad att själv märka egna renar.
3 §.
Renbyns medlemmar äger gemensamt nyttja byns belesområde för renbele. Beslut angående nyttjandet fattas av byns stämma, styrelse och renförman, om annat ej föranledes av 15 §tredje stycket eller 4 kap. 7 §.
Bystämma kan, för att hindra att det för byn enligt 1 § fastslällda renantalet överskrides eller för att eljest främja medlemmarnas renskötsel, begränsa antalet renskötande medlemmar i byn eller fastställa visst antal
renar, som medlem högst får äga, eller föreskriva annan begränsning av medlemmarnas reninnehav. Den fortsatta driften av renskötselföretag inom hyn
får dock ej härigenom omöjliggöras eller väsentligt försvåras.
Renby äger avgöra, om renar som tillhör annan än renskölanrle medlem
skall få hållas på byns betesområdc. Lämnas tillstånd, skall sådana renar
(skötesrenar) vårdas av styrelsen eller den styrelsen utsett. Som skötesrenar anses dock icke renar som tillhör renskötande medlems lrnsfolk, utan
sådana renar skall vid tillämpningen av denna lag räknas till den renskiitande medlemmens egna renar.
Om rält för renby att förfoga över renar med okänd ägare finns bestämmelser i 5 kap. 13 §.

4 §.
Renby regislreras hos länsstyrelsen i det län där byns styrelse enligt stadgarna har sitt säte. By, vars styrelse har sitt säte i Kopparbergs län, skall
dock registreras hos länsstyrelsen i Jämtlands län.
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Hos länsstyrelserna i .Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län skall
föras register för inskrivning av de uppgifter vilka enligt denna lag skall
anmälas för registrering.
När renby registrerats, kan byn förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.
Medlemskap

5 §.
:Medlem i renby är
a) rcnskölselberättigad, som deltar i den inom byns betesområde bedrivna renskötseln;
b) renskötselberättigad, som inom byns betesområde idkat eller såsom
stadigvarande yrke biträtt i rennäring och som ej övergått till annat huvudsakligt förvärvsarbete;
c) den som enligt 6 §beviljats medlemskap i byn; samt
d) renskötselberättigad, vilken är make eller hemmavarande barn till
medlem, som under a)-c) sägs, eller är efterlevande make eller omyndigt
barn till avliden sådan medlem.
Medlem, som med egna renar själv eller genom sitt husfolk idkar rennäring inom byns betesområde, benämnes renskötande medlem.
Renskölande medlems dödsbo får under tre år från dödsfallet fortsätta
den av medlemmen bedrivna renskötseln. Är dödsbodelägare, som enligt 1
kap. 2 § äger rätt till renskötsel, under 21 år, räknas tiden från det han
eller, om flera sådana dödsbodelägare finnes, den yngste av dem fyllt 21 år.
Den som enligt första stycket är medlem i renby anses ha utlrätt ur annan
renby, som han förut tillhört.
6 §.
Medlemskap i renby kan på bystämma beviljas utomstående renskötselberättigad, som avser att med egna renar idka rennäring inom byns betesområde.
Vägras sökanden inträde, kan länsstyrelsen bevilja honom medlemskap i
byn, om den av honom planerade renskötseln bedömes vara till väsentlig
nytta för rennäringen i byn samt ej medföra olägenhet av betydelse för byns
medlemmar.
Stadgar

7 §.
För renby skall finnas stadgar, som anger:
1. renbyns benämning;
2. den ort inom betesområdet, där byns styrelse har sitt säte;
3. antalet styrelseledamöter och revisorer, tiden för deras uppdrag samt,
om suppleanter finnes, motsvarande uppgifter beträffande dem;
4. renbyns räkenskapsår;
5. antalet årliga ordinarie bystämmor samt tiderna för dessa;
6. hur kallelse till bystämma skall ske och andra meddelanden översändas till medlemmarna för kännedom samt när föreskrivna kallelseåtgärder
senast skall vidtagas;
7. tid för betalning av förlag, som infordrats enligt 9 eller 10 §;
8. den tid efter första ordinarie bystämman, då fordringar och skulder
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som uppkommit på grund av slutlig utgiftsfördelning enligt 11 § förfaller
till betalning;
9. vilka fonder byn skall ha, deras ändamål samt hur avsättning till dem
skall ske; och
10. de närmare föreskrifter om renskötseln som anses erforderliga.
Stadgarna skall för registrering inges till länsstyrelsen, som prövar att
stadgarna tillkommit i föreskriven ordning och att de icke innehåller något
som strider mot lag eller författning. Innan registrering skett, äger stadgarna ej giltighet.
Fråga om ändring av stadgarna skall behandlas på bystämma enligt vad
i 21-26 §§ sägs. Beslut om ändring är ej giltigt, med mindre det på stämman biträdes av minst två tredjedelar av det på stämman företrädda röstetalet samt av flertalet av byns myndiga medlemmar. Bestämmelserna ovan
om registrering gäller även beslut om ändring av stadgarna.

Ekonomiska förhållanden
8 §.
Renbys utgifter skall, om annat ej följer av andra stycket, betalas av byns
samtliga renskötande medlemmar och fördelas mellan dem i förhållande till
deras reninnehav.
Bystämman kan besluta att utgifter för renskötseln, som icke avser medlemmarnas samtliga renar, skall fördelas mellan ägarna till de renar, för
vilka utgifterna göres, i förhållande till innehavet av dessa renar. Sådant
beslut kan omfatta visst räkenskapsår eller gälla tills vidare men får ej avse
utgift som uppkommit före beslutet.
Medlemmarnas reninnehav beräknas enligt gällande renlängd, om icke
längden vid renräkning enligt 4 kap. 2 § befunnits vara felaktig eller renantalet på annat sätt visas ha väsentligt förändrats, sedan längden upprättades. Vid tillämpning av beslut, som fattats enligt andra stycket, skall dock
renantalet för medlem, vilken visar att del av hans reninnehav ej föranlett
utgift som avses med beslutet, i motsvarande mån nedsättas.
Renskötande medlem, som utträtt ur renbyn eller upphört med renskötsel, är i förhållande till byn ansvarig för de utgifter som belöper på hans
reninnehav och avser tid, då han var renskötande medlem. Bestämmelsen
äger motsvarande tillämpning på ny renskötande medlem.
9 §.
Till betalning av renbyns utgifter är renskötande medlem skyldig att lämna nödigt förlag. Förlaget uttaxeras genom att styrelsen upprättar en debiteringslängd, upptagande det belopp som skall fördelas, vad därav belöper
på varje medlem och tiden för inbetalningen.
Förlaget skall för envar renskötande medlem bestämmas till belopp, som
är skäligt med hänsyn till hans reninnehav samt omfattningen av det arbete han och hans husfolk beräknas komma att utföra för byn under räkenskapsåret.

10 §.
Förslår ej tillgängliga medel till betalning av klar och förfallen skuld,
för vilken renbyn svarar, åligger det styrelsen att ofördröjligen infordra
förlag enligt 9 §.
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Försummar styrelsens ledamöter vad som åligger dem enligt första stycket, är de solidariskt ansvariga för skulden. Är försummelsen uppenbar, skall
länsstyrelsen på borgenärens yrkande förordna syssloman att debitera och
uttaga erforderligt belopp. Syssloman äger av renbyn uppbära arvode, som
bestämmes av länsstyrelsen.

11 §.
Slutlig fördelning av renbyns utgifter för varje räkenskapsår verk.ställes
enligt de i 8 § angivna grunderna i den förvaltningsberättelse som styrelsen
är skyldig att framlägga vid första ordinarie bystämma under närmast följande räkenskapsår. Vid fördelningen gottskrives renskölande medlem tillskjutet förlag samt värdet av arbete som han och hans husfolk utfört för
byn. Vad medlem enligt förvaltningsberättelsen med däri av bystihnman
beslutade ändringar och tillägg har att fordra av byn eller är skyldig att
utge till denna, förfaller till betalning å tid efter stämman som anges i stadgarna.
Värdet för dag eller timme av arbete, som rensköLande medlem och hans
husfolk kan komma att utföra för byn, skall i förväg fastställas av bystämman att gälla till dess nytt sådant värde bestämmes.
12 §.
Underlåter renskötande medlem att inom föreskriven tid erlägga infon1rat förlag enligt 9 § eller 10 § eller betala sådan skuld till renbyn som uppkommit på grund av slutlig utgiftsfördelning enligt 11 §, äger styrelsen eller
sysslomannen till säkerhet för hyns fordran innehålla och efter tillsägelse
till medlemmen låta på offentlig auktion försälja så många av hans renar alt
fordringen jämte uppkomna kostnader täckes.
Kan bidrag, som påförts renskölande medlem enligt bestämmelserna i
9-11 § §, ej uttagas hos honom, fördelas bristen mellan övriga renskötande
medlemmar i förhållande till deras inbördes bidragsskyldighet. Bristen uttaxeras genom debiteringslängd enligt 9 §. Inbetalas bidraget senare helt
eller delvis av den som ursprungligen påförts delsamma eller av någon som
övertagit hans renhjord, skall det influtna beloppet tillgodoräknas de medlemmar, av vilka bristen täckts, i förhållande till vad som utgått från envar
av dem.
Om ej länsstyrelsen eller Konungen i samband med besvärstalan förordnar annat, får till betalning förfallet bidrag uttagas enligt utsökningslagens
bestämmelser om fordran för vilken betalningsskyldighet ålagts genom
dom som äger laga kraft.
13 §.
Lån får av renby upptagas endast under förutsättning att lånet enligt en
i förväg uppgjord amorteringsplan skall återbetalas genom årliga uttaxeringar på byns samtliga renskötande medlemmar. Lånetiden skall uppgå till
högst tio år eller den längre tid för vilken statlig kreditgaranti för lånet
beviljats. Uttaxeringarna skall vara så avvägda all lånebeloppet jämte riinta
på oguldet kapital kan antagas bli till fullo betalt under den beräknade liden.
Beslut om upptagande av lån är ej giltigt, med mindre det på bystämma
biträdes av minst två tredjedelar av det på stämman företrädda röslelaleL
samt av flertalet av byns renskötande medlemmar.
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Denna § äger ej tillämpning på tillfälliga lån, avsedda att återbetalas senast under nästkommande räkenskapsår.
14 §.
Av renby uppburna intrångsersättningar och avgifter för nyttjanderätlsupplåtelser skall avräknas från byns utgifter under året eller tillföras någon
av byns fonder. Om sådan ersättning eller avgift till betydande del utgör vederlag för annat än renbetesmark eller hinder i renskötsel, skall dock bystämman verkställa sådan fördelning av beloppet att medlemmar, som tillskyndats särskild olägenhet genom intrånget eller upplåtelsen, erhåller skälig gottgörelse härför.
Styrelse

15 §.
För renby skall finnas en på bystämma vald styrelse, bestående av en
eller flera ledamöter. Styrelseledamot skall vara medlem av byn och får ej
vara omyndig. Har styrelsen flera ledamöter, skall en av dem vara ordförande.
Styrelseledamot kan genom beslut på bystämma skilj as från uppdraget
före utgången av den tid för vilken han blivit utsedd.
Saknar renby beslutför styrelse, äger länsstyrelsen, på yrkande av någon
vilkens rätt är beroende av att behörig styrelse finnes, förordna syssloman
att antingen ensam eller jämte de styrelseledamöter som kan finnas handha
byns angelägenheter och företräda byn såsom styrelse. Syssloman äger av
byn uppbära arvode som bestämmes av länsstyrelsen.
Val av styrelseledamot, skiljande från styrelseuppdrag och annan ändring i förhållande som tidigare anmälts skall anmälas till länsstyrelsen för
registrering.
16 §.
Det åligger styrelsen att i överensstämmelse med medlemmarnas på bystiimma fattade beslut, i den mån dessa icke strider mot lag eller mot renbyns stadgar, leda renskötseln inom byns betesområde, ombesörja arbete
som fordras för byn, tillse att medlemmarnas gemensamma intressen tillvaratages utan att någon medlem missgynnas, uttaga de renskötandc medlemmarnas bidrag till byns utgifter och i övrigt handha byns angelägenheter.
Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande
förenar sig vid sammanträde. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning
och gäller i andra frågor den mening som biträdes av ordföranden vid sammanträdet.
Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet, vari han äger elt
väsentligt intresse som strider mot rcnbyns.
17 §.
Styrelsen företräder renbyn gentemot tredje man samt för byns talan inför domstolar och andra myndigheter.
Styrelsen kan uppdraga åt särskild renförman att under styrelsens överinseende leda renskötseln inom byns betesområde och anställa härför erforderlig arbetskraft.
Om ej annat beslutats på bystämma, äger styrelsen utse särskild firma-
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tecknare. Bemyndigande att teckna firma kan av styrelsen återkallas när
som helst. Styrelsen skall till länsstyrelsen anmäla särskilt utsedd firmatecknare och återkallelse av bemyndigande att teckna firma.
18 §.
Det åligger styrelsen att över sin förvaltning och renbyns verksamhet föra
ordentliga räkenskaper, som avslutas för varje räkenskapsår. Byns utgifter
skall i räkenskaperna fördelas mellan de renskötande medlemmarna enligt
i denna lag angivna grunder.
Minst en månad före den första ordinarie bystämman under räkenskapsåret skall styrelsen till revisorerna avlämna en av styrelsens ledamöler underskriven förvaltningsberättelse, i vilken redogöres för verksamhelen under föregående räkenskapsår och för byns ekonomiska ställning.
Av berättelsen skall särskilt framgå
ägarna till de renar som under året hållits på byns betesområde och antalet renar för varje ägare;
årets utgifter för arbetskraft i renskötseln och för vård av renar hos annan renby;
vad under året utbetalats i anledning av skador genom renar och vad i
detta hänseende vid årets slut återstod att utkräva av renägare inom byn
eller av annan renby;
under året gjorda investeringar och sättet för deras finansiering;
renbyns övriga kostnader under året;
vilka belopp som under året influtit till och utbetalats från envar av byns
fonder;
under året inträffade ändringar i byns upplåning;
storleken av de enligt 9 eller 10 §infordrade förlagen;
renbyns övriga inkomster under året;
vilket belopp envar renskötande medlem påförts i bidrag till byns utgifter
under året och vad han på grund av slutlig utgiftsfördelning enligt 11 § har
att fordra av byn eller är skyldig att utge till denna; samt
byns tillgångar och skulder vid årets början och slut.

Revision
19 §.
Styrelsens förvaltning och renbyns räkenskaper skall granskas av en eller
flera revisorer. Revisor utses på bystämma.
Om revisor entledigas, avgår eller avlider och suppleant ej finnes, åligger
det styrelsen att ofördröjligen föranstalta om val av ny revisor.
Styrelsen skall ge revisor tillgång till renbyns räkenskaperochandrahandlingar samt i övrigt det biträde som denne begär för uppdraget. Styrelsen får
ej vägra revisor begärd upplysning angående förvallningen.
Medlem, som hos styrelsen påkallar granskning av renbyns böcker, räkenskaper eller andra handlingar, äger få del av dessa på lämpligt sätt.

20 §.
För varje räkenskapsår skall revisorerna avge en av dem undertecknad
re"Visionsberättelse, som överlämnas till styrelsen senast två veckor före
första ordinarie bystämman under nästföljande räkenskapsår.
Revisionsberättelsen skall innehålla redogörelse för resultatet av revisorernas granskning samt uttalande huruvida anledning till anmärkning bcträf-
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fande förvaltningen föreligger eller icke. Föreligger anledning till anmärkning, skall den anges i revisionsberättelsen. Berättelsen skall innehålla särskilt uttalande huruvida ansvarsfrihet för styrelseledamöterna tillstyrkes
eller icke.
Revisor, som har en från de i revisionsberättelsen gjorda uttalandena
skiljaktig mening eller eljest finner särskilt uttalande erforderligt, äger rätt
att till revisionsberättelsen foga yttrande i saken eller att avge särskild revisionsberättelse.
Bystämma

21 §.
Medlems rätt att deltaga i handhavandet av renbyns angelägenheter utövas
på byslämma.
Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin bidragsskyldighet får deltaga
i förhandlingarna men äger ej rösträtt, innan han fullgjort vad han eftersatt.
Medlem eller annan får icke, själv eller genom ombud eller som ombud,
deltaga i behandling av angelägenhet, vari han äger ett väsentligt intresse
som strider mot renbyns.
22 §.
Beträffande rösträtt och beslut på bystämma gäller, om ej annat är bestämt i denna lag,
1. att varje myndig medlem äger en röst i fråga som rör ändring av stadgarna eller utseende av revisor eller beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter;
2. att i övriga frågor rösträtt tillkommer endast renskötande medlem, vilken dänid äger en röst för varje påbörjat hundratal renar som enligt gällande renlängd innehas av honom;
3. all medlems rösträtt kan utövas genom annan medlem såsom ombud;
4. att ingen får för egen eller annans 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; samt
6. att vid lika röstetal val avgöres genom lottning men i andra frågor den
mening gäller som biträdes av de flesta röstande eller, vid lika antal röstande, av stämmans ordförande.
23 §.
Bystämma öppnas av den styrelsen därtill ulsett. Utser de nän·arande ej
enhälligt ordförande, väljes ordförande efter huvudtalet.
Ordföranden skall upprätta och till godkännande av stämman framlägga
en förteckning över närvarande medlemmar och ombud med uppgift om den
rösträtt som tillkommer envar av dem. Sedan förteckningen enhälligt eller
efter en på grundval av densamma företagen omröstning bland de renskötande medlemmarna godkänts med eller utan ändringar, gäller den som röstlängd vid stämman.
över beslut som fattas på stämman skall genom styrelsens försorg föras
protokoll, vilket skall hållas tillgängligt för medlemmarna senast två veckor
efter stämman.
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24 §.
Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisionsberättelsen för det senaste
räkenskapsåret skall framläggas på första ordinarie bystämman varje räkenskapsfrr. På denna stämma skall avgöras frågorna om godkännande av
den i förvallningsberältelsen verkställda fördelningen av renbyns utgifter
och om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna för den tid berättelsen omfattar.
Förvaltningsbcrättelsen och revisionsberättelsen skall under minst tio dagar före stämman hållas tillgängliga för medlemmarna hos styrelsens ordförande.
Styrelsen är skyldig att på bystämma lämna de upplysningar om renbyns
verksamhet som medlem begär och som kan vara av betydelse för medlemmarna.

25 §.
Byns medlemmar kallas till ordinarie byslämma av slyrelsen.
Styrelsen kan, när den finner lämpligt, kalla medlemmarna till extra bystämma.
H.evisor äger, om hans granskning föranleder därtill, skriftligen med angivande av skäl begära att styrelsen skall utlysa extra bystämma att hållas så
snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske.
Extra stämma skall också utlysas av styrelsen, när det för uppgivet ändamål skriftligen begäres av minst en femtedel av samtliga myndiga medlemmar eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna.
Finnes ej styrelse eller underlåter slyrelsen att i föreskriven ordning
kalla medlemmarna till ordinarie bystämma eller till exlra stämma, när sådan beslutats av bystämman eller skall hållas enligt tredje eller fjärde stycket, är Hinsstyrelsen skyldig alt på anmälan av röstberättigad medlem eller
revisor ofördröjligen utlysa stämma.
26 §.
Kallelse lill bystämma skall ske på sätt föreskrives i stadgarna.
I kallelsen anges lid och plats för stämman samt de ärenden som skall
förekomma på denna. De ärenden som enligt denna lag eller stadgarna skall
behandlas på ordinarie slämma behöver dock ej särskilt anges i kallelsen till
denna. Skall på stämma behandlas fråga om ändring av stadgarna, intages
det huvudsakliga innehållet i ändringsförslaget i kallelsen.
Ärende, som ej angivits i kallelse lill stämma, får icke avgöras vid denna,
om ej ärendet enligt denna lag eller stadgarna skall förekomma på sti.imman.
Utan hinder av denna bestämmelse kan dock på stämma fattas beslut om utlysande av extra stämma.

Skadestånd
27 §.
Angående skyldighet för styrelseledamot eller annan som ägt företräda
renbyn eller revisor eller medlem atl ersälta skada, som han tillskyndat byn,
medlem eller tredje man, samt angående talan om sådan ersättning äger vad
som för motsvarande fall är föreskrivet i fråga om ekonomisk förening tilllämpning.
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3 kap. Om särskilda med renskötselrätten sammanhängande rättigheter

Jakt ocll fiske
1 §.
Medlem av renby är berättigad att under tid, då renskötsel är tillåten i
trakten, jaga och fiska inom de delar av lappmarkerna och renbetesfjällen
som tillhör byns betesområde; dock gäller rätten att jaga icke på inägor.
Vanliga inskränkningar i fråga om nyttjande av jakt och fiske skall iakttagas.
Renskötande medlem av renby är också berättigad att enligt bestämmelserna i första stycket jaga och fiska för sitt uppehälle inom annan renbys
betesområde, när han för renskiljning eller annat dylikt ärende tillfälligt
vistas där.
Den som ej är men tidigare har varit medlem av renby får till husbehov
jaga och fiska inom byns betesområde enligt bestämmelserna i första stycket
intill dess tio år förflutit från hans utträde ur byn. Denna rätt gäller dock
endast inom betesområdet för den renby han sist tillhörde.

Skogsavverkning
2 §.
Inom lappmarkerna och på renbetesfjällen äger rcnby avverka skog föl'
virkes användande i renskötseln, såsom till renvaktarstugor, förvaringsbodar, broar och stängsel. Medlem av renby får därstädes taga virke för uppförande eller ombyggnad av annan byggnad än familjebostad, för underhåll
av honom tillhöriga byggnader samt till eget behov av bränsle och slöjdvirke.
På mark utom lappmarkerna och renbetesfjällen, där renskötsel enligt 1
kap. 3 § är tillåten, får rcnby för virkets användande i renskötseln lillgodogöra sig torra träd, vindfällen, skogsavfall, en- och videbuskar samt, för tillfälligt behov, på utmark växande lövträd. Samma rätt tillkommer medlem
av renby för underhåll av honom tillhöriga byggnader samt till eget behov
av bränsle och slöjdvirke. Därjämte får tall- och grantjur tagas till slöjdvirke.
Växande barrträd får avverkas endast efter anvisning eller utsyning av
vederbörande skogstjänsteman, om ej markens ägare eller brukare samtyckt till avverkningen.
Befogenhet enligt första eller andra stycket för utövas cndasl inom den
egna byns betesområde. Medlem av renby äger dock taga bränsle till eget
behov, när han för renskiljning eller annat dylikt ärende tillfälligt vistas
inom främmande renbys betesområde.

3 §.
För virke, som avverkas på kronomark under kronans omedelbara dispo··
sition eller på område som vid avvittring utlagts till allmänningsskog, behöver ersättning icke lämnas.
Vid avverkning på annan mark än som avses i första stycket skall ersättning lämnas för värdet på rot av virke från växande barrträd ävensom för
rotvärdet av växande lövträd samt tall- och grantjur som tages utom lappmarkcrna och renbetesfjällen. Kan parterna ej enas om ersättningen, skall
den bestämmas av värderingsman som länsstyrelsen utser.
8
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4 §.
Inom renbys betesområde får lavbevuxna träd fällas, om det är oundgängligen nödvändigt för att anskaffa foder till byns renar. Härvid skall i
första hand torra eller oväxtliga träd avverkas.
V cderbörande skogstjänsteman, mark.ägare eller brukare skall såvitt möjligt underrättas, innan avverkning sker, och därvid lämnas tillfälle att anvisa lämpliga träd. Om förhandsunderrättelse ej medhunnits, skall anmälan
om utförd avverkning snarast göras till någon av nämnda personer.
5 §.

Konungen äger för viss tid förbjuda avverkning enligt 2 § av växande tall,
gran eller björk inom område, där sådan avverkning uppenbarligen kan
medföra fara för skogens bevarande eller återväxt.

Stängsel
6 §.
Inom renbys betesområde får byn anlägga arbetshagar och uppföra andra
stängsel som erfordras för renarnas bevakning och hanterande. Om sådan
anordning är avsedd för stadigvarande bruk, skall dock platsen i förväg anvisas av markens ägare eller brukare. Är renbyn missnöjd med den anvisade
platsen, äger lantbruksnämnden på begäran av byn bestämma var stängslet
skall anläggas.

Flyttningsvägar

7 §.
Renby är berättigad alt låta byns renar flytla mellan skilda delar av byns
betesområde. Vid flyttning skall väg tagas, där minsla skada vållas. Uppkommer tvist om läget av· flyttningsväg, skall lantbruksnämnden besluta
därom.
För att få flyttningsvägs sträckning fastställd kan renby begära prövning
av lantbruksnämnden. Nämnden skall därvid höra andra berörda renbyar
ävensom kommuner och fastighetsägare om den sträckning som sökanden
påstår gälla eller begär att få utlagd. Av lantbruksnämnden fastställd sträckning skall utmärkas på karta, som hålles tillgänglig hos nämnden samt översändes till berörda renbyars och kommuners styrelser.

8 §.
Fastställd eller eljest gällande flyttningsväg får ej avstängas, och ej heller
får annan åtgärd vidtagas på eller invid vägen, varigenom dess framkomlighet avsevärt nedsättes. Föreligger synnerliga skäl för ändring av flyttningsväg och kan ändring ske utan väsentlig olägenhet för renskötseln, äger dock
lantbruksnämnden efter framställning av vederbörande markägare eller
brukare .förordna därom. Samtidigt skall vid behov annan lämplig flyttningsväg anvisas.

Byggnader
9 §.
På utmark inom renbys betesområde får byn eller medlein därav uppföra
renvaktarstuga, kåta, förvaringsbod eller liknande för renskötseln crforder-
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Jig byggnad. I fråga om byggnad för stadigvarande bruk, som netlom odlingsgränscn och utom renbctesfjällen uppföres på annan mark än kronomark
under kronans omedelbara disposition eller områtle som vid avvitlring utlagts till allmänningsskog, skall dock platsen för byggnaden i förväg anvisas
av markens ägare eller brukare. Är renbyn missnöjd med <len anvisade platsen, äger lanlbruksnämnden på begäran av byn bestämma var byggnaden
skall uppföras.

Getsköfsel
10 §.
På kronomark under kronans omedelbara disposition får medlem av renby för fjällrenskötsel hålla getter på bete under tid, då renskötsel är tillåten i
trakten. Antalet getter får <lock ej överstiga fem för hushåll.

Nyttjanderättsupplåtelser
11 §.
Renskötselberätligad eller renby får ej överlåta eller till annan upplåta
rättighet, som är grundad på bestämmelse i denna lag.
Efter hörande av berörtla renbyar kan Konungen eller myndighet Konungen bestämmer upplåta särskilda rättigheter i den omfattning och på de villkor som anges i 12 och 13 §§.
12 §.
På kronomark under kronans omedelbara disposition inom lappmarkerna
ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen får upplåtas rätt till jakt eller
fiske, om upplåtelsen är förenlig med god jakl- och fiskevård samt kan ske
utan avsevärt men för renskötseln och utan besvärande intrång för dem som
enligt 1 § första slycket är berättigade att jaga och fiska inom omrädet. När
särskilda skäl föreligger, kan upplåtelsen avse all rätt till jakt eller fiske
inom visst område.
På kronomark som avses i första stycket får också upplåtas annan nyttjanderätt, om upplåtelsen kan ske utan avsevärt men för renskötseln eller
erfordras med hänsyn till den allmänna samfärdseln.
13 §.
Upplåtelse enligt 12 § skall ske mot avgift, om ej särskilda skäl föreligger
för avgiftsfrihet.
Inflytande medel skall, enligt bestämmelser som meddelas av Konungen,
fördelas mellan statens rennäringsfond och <len eller de renbyar vilkas medlemmar beröres av upplåtelsen.
Den till vilken upplåtelse skett är pliktig att själv svara för uppkommande
skada genom renar, om ej någon för renarna ansyarig uppsåtligen vållat
skadan.
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4 kap. Om renarnas skötsel m. m.

Allmänna bestämmelser
1 §.
Renbys styrelse och renförmannen, om sådan finnes, skall tillse att renskötseln inom byns betesområde bedrives på ändamålsenligt sätt och med
iakttagande av god renvård. Renarna skall hållas under sådan bevakning att
de såvitt möjligt hindras från att göra skada och att komma in på annan
renbys betesområde.
Renägare eller annan, som anslällls för att biträda i renskötseln, skall
följa de anvisningar rörande skötseln som lämnats av styrelsen eller renförmannen.

Renräkning och renlängd
2 §.
Ordinarie räkning av de till en renby hörande renarna skall yerkslällas
årligen. Den bör göras vid ungefär samma tid varje år.
Extra renräkning skall företagas, om det begäres av renskötande medlem
eller av lantbrnksnämnden.
Vid renräkning skall skiljas mellan renar av olika kön samt mellan kalvar
under ett års ålder och äldre djur. Den som begärt extra räkning skall beredas tillfälle att närvara vid sådan räkning och kontrollera dess utförande.
Kostnaden för ordinarie renräkning är en gemensam utgift för renbyn.
Kostnaden för extra renräkning skall förskjutas av byn. Framgår av sådan
räkning att renlängden innehöll fel av väsentlig betydelse, är byn berättigad
att återfå kostnaden av den eller dem som kan antagas ha orsakat felet.
Renbyns utlägg för annan extra renräkning skall återbetalas av den som begärde att räkning skulle ske.

3 §.
För renby skall finnas en av styrelsen uppriittad renlängd, upptagande
byns samlliga renskötande medlemmar och det räknade eller uppskattade
antalet renar för envar av dem. Om skötesrenar hålles i byn, skall också
deras ägare upptagas i längden med angivande av renantal. Av längden skall
för varje ägare framgå antalet renar av olika kön samt :mtalet kalvar under
ctl års ålder och antalet äldre djur
Längden skall upprättas årligen på grundval av ordinarie renräkning. Fel
i längden, som påvisats vid extra renräkning, skall ofördröjligen riitlas.
Styrelsen ansvarar för att renlängden överensstämmer med resultatet av senast verkställda renräkning.
Niir medlems eller renägares rättigheter och skyldigheter enligt denna lag
beror på antalet renar, skall gällande renlängd äga vitsord, om ej längden
vid extra renräkning befinnes vara felaktig eller det eljest visas att någon
ägares reninnehav väsentligt förändrats, sedan uppgiften diirom intogs i
längden.

Främmande renar

4 §.
Renbys styrelse och renförmannen, om sådan finnes, skall tillse alt utskiljning av främmande renar, som kommit in på byns belesområdc, före-
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tages så snart ske kan. Underrättelse om tid och plats för utskiljning skall i
god tid dessförinnan lämnas till styrelsen för envar av de renbyar till vilka
renarna kan antagas höra. Sådan renby skall till skiljningen avdela erforderlig arbetspersonal för att biträda vid skiljningen och mottaga till byn hörande renar.
Uteblir renby som underrättats om renskiljning i annan by från skiljningen, äger sistnämnda by vidtaga erforderliga åtgärder för återförande av
renar som hör till den frånvarande renbyn. Om ålerförande ej kan ske utan
väsentlig olägenhet, får den by där skiljningen äger rum slakta renarna och
försälja dem för ägarens räkning.

5 §.
För renar, som inkommit på främmande renhys betcsområde, är den renby
till vilken renarna hör skyldig att erlägga vårdavgift till den andra byn.
Vårdavgiften skall motsvara den främmande byns kostnader för nödigt
arbete med renarna samt av dessa föranledda utlägg jämte värdet av det
bele som renarna tillgodogjort sig inom byns betesområde.
Har mellan renbyar träffats särskild överenskommelse om vårcJaygifter,
skall den gälla.
Flyttningar

6 §.
Renbys styrelse och renförmannen, om sådan finnes, skall tillse att flyttning av de till byn hörande renarna sker i samlade flockar under erforderlig
bevakning samt med noggrant iakttagande av bestämmelserna i 1 kap. 3 §
andra stycket om belestidens längd inom delar av byns betcsområdc. Flyttning genom annan renbys betesområde skall ske utan onödigt dröjsmål.
Atgärder vid bristfällig renskötsel
7 §.
Är renskötseln inom renbys betesområde bristfällig, skall lantbruksnämnden på begäran av medlem eller annan vilkens rätt är beroende därav söka
att med hyn träffa skrifllig överensskommelse, varigenom hyn åtager sig
all inom viss tid vidtaga erforderliga åtgärder för att avhjälpa bristerna. Om
överenskommelse ej kan träffas eller hyn underlåler att fullgöra gjort åtagande, skall lantbruksnämnden utan dröjsmål anmäla förhållandet till länsstyrelsen, som äger förordna syssloman att omhänderha renskötseln inom
betesområdet och förvalta byns övriga ekonomiska angelägenheler intill dess
bristerna blivit avhjälpta.
Uppgift om sysslomans förordnande eller entledigande skall genast inskrivas i det register som avses i 2 kap. 4 §.
Syssloman äger av byn uppbära arvode som bestämmes ay länsstyrelsen.
5 kap. Om renmärken

1 §.
Ren som enligt denna lag vårdas av renby skall, om annat ej följ er av 811 §§,vara märkt med ägarens av länsstyrelsen registrerade märke inskuret
i renens öron.
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Om storlek och form av de snitt som ingår i renmärke och om renmärkes
utformning i övrigt gäller särskilda av Konungen meddelade bestiimmelscr.
Registrerat märke får användas för märkning endast vid renskötsel inom
den renby som anges i registreringsbeslutet.

2 §.
Ansökan om registrering av renmärke skall innehålla uppgift om sökandens namn och hemvist och om den renby där märket skall användas vid
renskötsel. Vid ansökan skall fogas avbildning av märket.

3 §.
Renmärke skall registreras hos den länsstyrelse, vid vilken den med ansökningen avsedda renbyn enligt 2 kap. 4 § är registrerad.
Länsstyrelsen skall föra register över renmärken och ägarna av dessa.
4 §.
Renmärke får registreras endast för renby eller för renägare som är medlem i den renby ansökningen avser eller som visar sig äga rätt att ha skötesrenar där.
Renägare får ej samtidigt inneha mer än ett registrerat märke.
5 §.
Renmärke av gemensam grundtyp för viss släkt eller släktgren - släktmiirke - får icke utan särskilda skäl registreras för någon, som ej tillhör
släkten eller släktgrenen.

6 §.
För registrering av renmärke krävs,
a) att märket Lyclligt skiljer sig från annat giltigt mäl'lrn, som används
eller får användas på renar med vilka sökandens renar kan sammanblandas,
samt
b) att märket har en form som såvitt möjligt skyddar mot olovlig ommärkning.
Utan hinder av bestämmelsen under b) får släk.tmärke registreras, om registreringen medges av sådan innehavare av äldre miirke av samma grundtyp
som kan lida skada genom registreringen.
7 §.
Den som vid renmärkning vill begagna av honom genom avtal eller annorledes förvärvad rätt att använda annans registrerade renmärke skall hos
länsstyrelsen ansöka om märkets registrering för sin räkning.

8 §.
Registrerat renmärke skall av länsstyrelsen avlysas, om
a) märkeshavarcn hos länsstyrelsen anmäler att han icke vidare ämnar
använda miirket vid renmärkning;
b) märket under tio år icke använts vid renmärkning;
c) märket efter flyttning av renar icke vidare skall användas i någon vid
länsstyrelsen registrerad renby; och
d) rätt alt ha renar i renby icke längre tillkommer märkeshavarcn eller
hans dödsbo.
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Avlyses märke efter anmiilan enligt a), får det behållas på därmed märkt
ren under tio år från dagen för avlysningen.
9 §.
Är två eller flera registrerade märken helt och hållet lika eller så lika att
de anlingcn liitt kan förväxlas eller lätt kan ändras så att <le överensstämmer
med varandra, och är likheten till skada för någon av märkeshavarna eller
för renby, äger den skadelidande hos länsslyrclsen begära att ett eller flera
av märkena skall avlysas eller ändras.
Avlyses eller ändras märke enligt första slycket, får det bibehållas oförändrat på märkt ren under tid som länsstyrelsen bestämmer.
Första och andra styckena iiger motsvarande tillämpning i fråga om avbrottsmärke enligt 10 § och avlyst märke, som bibehållits på ren enligt 8 §
andra stycket. I stället för avlysning skall dock föreskrivas förkortning av
märkets giltighetstid.

10 §.
Byter märkt ren ägare, bör i första hand ommärkning med den nye ägarens miirke ske. För ommärkning fordras dock tillstånd av styrelsen i den
renby diir ommärkningen skall äga rum. Sker ej ommärkning, skall det redan inskurna märket på renen förses med ett avbroltsmärke, som skiljer
renen från andra renar med samma huvudmärke. För avbrottsmärlming
fordras tillstånd av styrelsen i den rcnby som i fortsättningen skall vårda
renen.
Vid annat förvärv än på grund av giftorätt, arv eller testamente fordras
överlåtarens samtycke till ommärkning och avbrottsmärkning.
Ommärkning och avbrottsmärkning får endast ske i närvaro av renförmannen eller annan av styrelsen för den renby som skall godkänna märkningen utsedd person eller också inför två vittnen.
Avbrottsmärke får ej bibehållas på därmed märkt ren längre iin tio år
efler det styrelsens medgivande gavs.
11 §.
Dödsbo efter avliden renägare får begagna det märke som registrerats för
den avlidne.
12 §.
Renkalv skall märkas med iigarens registrerade märke före utgången av
<lel år då kalven fötts. Märkning får dock ske även efter denna tid intill den
1 maj, om märkningen utföres i närvaro av renförmannen eller annan av
renbyns styrelse utsedd person eller också inför två vittnen.
Den som efter <len 1 maj visar sig vara ägare av omärkt fjolårskalv får
märka kalven med sitt registrerade märke, om <let medges av renbyns styrelse eller domstol på hans talan lämnar tillstånd därtill.
Anträffar den som märker egna renar annans renko med omärkt kalv,
bör han märka kalven med moderns märke. Är delta avbrottsmärke eller
avlyst märke, skall i stället ägarens registrerade märke, om det är känt,
åsättas kalven. Den som sålunda märkt annans kalv äger få gottgörelse av
ägaren.
13 §.
Antriiffas inom renbys betesområde annan omärkt ren än årskalv och
märkes ej renen enligt 12 §, skall den omhändertagas av renbyn och säljas
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levande eller slaktas och säljas. De medel som diirvitl erhålles tillfaller renbyn.
Anträffas inom renbys betesområde ren med förfalskat, förstört eller
okiint märke eller med märke som icke överensstämmer med de föreskrifter
som givits om renmiirkes utformning, skall den omhändertagas av renbyn
för slakt och försäljning. Beträffande köpeskillingen iiger första stycket
motsvarande tillämpning. Den som inom två år från försäljningsdagcn hos
renbyn visar sig vara ägare till renen har rätt att av byn erhålla etl belopp
motsvarande köpeskillingen minskad med de kostnader byn haft för omhändertagandet, slakten och försäljningen.
Anträffas inom område, där renskötsel då icke är tillåten, omärkt ren
eller ren med ogiltigt märke, äger länsstyrelsen förordna att renen skall
slaktas och säljas för ägarens räkning. Kostnaden för renens omhäntlerlagamle, slakt och försäljning skall ersättas ur köpeskillingen.

14 §.
Närmare föreskrifter om renmärkesärendenas handläggning och för tilllämpningen i övrigt av detta kapitel meddelas av Konungen.

6 kap. Om ersättning för skada genom renar

1 §.
Skada, som orsakas av renar inom lappmarkerna ovan orllingsgränsen
eller på renbetesfjällen, skall ersättas endast om skadan uppkommit inom
trädgård, åker eller äng under tiden juni-augusti.
Skada, som orsakas av renar nedom odlingsgränsen och utom renbetesfjällen under tid då renskötsel är tillåten i trakten, skall ersättas endast om
skadan uppkommit inom trädgård, åker eller äng under tiden maj-september.
Orsak.ar renar skada inom trakt diir renskötsel icke är tillåten vid tiden
för skadans uppkomst, skall den ersättas.
Ersättningsskyldighet som ovan sagts föreligger icke, om skadan skett
inom fastighet, vars innehavare enligt vid upplåtelsen meddelade eller eljest
gällande bestämmelser själv skall svara för skada genom renar. Ej heller
omfattar sådan ersättningsskyldighet skada, som orsakats av att renar inkommit på väg, jiirnväg eller flygfält.
Utan hinder av bestämmelserna i första, andra och fjärde styckena skall
ersättning utgå för skada, som uppsåtligen vållats av någon för renarna ansvarig.
2 §.
För skada, som enligt 1 § skall ersättas, ansvarar den renby vars medlemmar vid tiden för skadans uppkomst haft renar i trakten. För skada inom
område, som enligt 2 kap. 1 § tilldelals viss by som renbyområdc, får också
denna sökas. Är två eller flera renhyar ansvariga, iiger den skadelidande
söka en av dem för hela skadan.
Saknas slyrelse för renby som enligt första stycket kan sökas för skada
genom renar, får den skadclidande kriiva viss renskötande medlem av byn
med rätt för denne atl, i den mån han betalat mer än vad på honom enligt 4 §
belöper, återkriiva beloppet av övriga för skadan ansvariga.
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3 §.
Fordrar någon ersättning för skada genom renar och träffas ej uppgörelse,
skall utredning om skadan verkställas genom en av länsstyrelsen förordnad
värderingsman, om det före talans anhängiggörande vid domstol påkallas
av den ersättningssökande eller någon för skadan ansvarig.
Värderingsmannen skall genom hörande av parterna och syn på platsen
där skadan skett ulreda frågan om ansvaret för skadan samt uppskatta dess
värde i pengar. Om det finnes lämpligt, bör han söka förlika parterna. över
förrällningen skall föras protokoll, vari upptages redogörelse för värderingsmannens iakttagelser och slutsatser samt för träffad förlikning. I rättegång
om crsäLlning för skadan får protokollet åberopas som bevis. Avskrift av
protokollet skall tillsti:illas envar av parterna.
Om förriittningen ej ulförts av statlig befallningshavare som tjänsteuppdrag, skall värderingsmannen enligt länsstyrelsens bestämmande uppbära
ersättning av allmänna medel för arbete, tidsspillan och nödiga utgifter i
samband med förrättningen.

4 §.
Vad renby nödgats ulge i ersiittning för skada genom renar skall jämte
gottgörelse för kostnaderna å saken återbetalas av den som uppsåtligen
eller genom fel eller försummelse vållat skadan. Är flera vållande, skall beloppet fördelas mellan dem efter vad de bidragit till skadans uppkomst.
Brist hos någon vållande skall fördelas efter samma grund.
Visas ingen vara på sätt i första stycket sägs vållande till skadan eller kan
av renbyn utgivet belopp ej återfås hos den eller de skadevållande, skall beloppet, i den mån det icke gottgöres av annan renby eller utgår ur fond för
ersättande av skador genom renar, fördelas mellan byns renskötande medlemmar med tillämpning av de i 2 kap. 8 § angivna grunderna.
Renby, som ersatt skada, för vilken två eller flera byar är ansvariga, äger
att för den del av ersätlningen samt av kostnaderna å saken som belöper på
skadegörelse av renar från annan renby söka gottgörelse av denna. Saknas
styrelse för denna by, gäller bestämmelserna i 2 § andra stycket. Kan det ej
utrönas i vilken omfattning renar från skilda byar bidragit till skadans uppkomst, skall ansvarigheten delas i förhållande till antalet renar från varje
hy, vilka vid Liden för skadans inlräffande fanns i trakten och som ej visas
ha stått under sådan övervakning att de icke kunnat medverka till skadan.
Har annan förclelningsgrund överenskommits mellan byarna, skall den gälla.

7 kap. Om koncessionsrenskötsel
1 §.
H.enskötselbedttigad kan av lantbruksnämnden beviljas särskilt tillstånd
(koncession) att i Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen driva renskötsel inom visst område, där renskötsel av ålder förekommer under hela
året.
Ansökan om koncession skall innehålla uppgift om det område där renskötseln avses skola bedrivas samt om antalet renar, som sökanden och hans
husfolk vill inneha för egen räkning. Om sökanden avser att mottaga skötesrenar, skall även antalet sådana renar uppges. över ansökningen skall yttrande inhämtas från den kommun diir området :Ir beläget, varjfönte ägare

St Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 51

23·1

/{1111gl. Jlaj:fs proposition nr {if ur 1971

och brukare av fastigheter i traklen skall beredas tillfälle alt yttra sig
ärendet.
Om fortsatt renskötsel inom området är till gagn för ortsbefolkningen och
hinder för bifall till ansökningen ej möter av hänsyn till sökandens personliga förhållanden eller av annan anledning, kan koncession meddelas sökanden för viss tid, högst tio år.
2 §.
Koncession skall innehålla beskrivning av det område inom vilket renskötsel får bedrivas samt erforderliga bestämmelser om flyttningsvägar, om
högsta antalet renar inom konccssionsområdet, om antalet renar som koncessionshavaren och hans husfolk högst får inneha för egen räkning ävensom om de särskilda villkor i övrigt under vilka renskötseln får äga rum.
Innefattar koncession rätt för koncessionshavaren att mottaga skölesrenar, får den som är bosatt inom koncessionsområdet och där äger eller
brukar jordbruksfastighet ha renar i vård hos honom, dock högst tjugo för
hushåll, års- och fjolårskalvar oräknade. Andra renar än sådana, som tillhör
koncessionshavaren och hans husfolk samt ägare och brukare av jordbruksfastigheler inom koncessionsområdet, får ej hållas inom detta.
Har efter koncessions meddelande förutsättningarna för renskötselns drivande inom området ändrats eller finnes rättighetens utövande medföra
oförutsedda olägenheter kan lantbruksnämnden återkalla koncessionen eller
ändra de däri stadgade villkoren eller föreskriva nya villkor.
Blir koncessionshavaren stadigvarande förhindrad att utnyttja den medgivna rättigheten eller visar han sig olämplig att utöva den, kan lantbruksnämnden överlåta koncessionen på annan renskötselber:Htigad för återstoden av tillståndstiden eller del därav. Detsamma skall gälla, om koncessionshavaren avlider och rättigheten icke lämpligen kan utövas av dödsboet.

3 §.
I fråga om renskötseln inom koncessionsområdet skall bestämmelserna i
1-6 och 8 kap. giilla i tilHimpliga delar, dock med följande tillägg och undanfag:
1. Koncessionsområdet utgör renbyområde enligt 2 kap. 1 § första stycket.
Medlemmar i renbyn iir koncessionshavaren jämte make och hemmavarande
barn, andra rcnskötselherättigade som biträder i renskötseln samt ägare av
skölesrenar som hålles inom konecssionsområdet. Skötesrcniigarna får ej
deltaga i överläggningar och beslut i andra frågor än som rör deras rätt som
renägare. I dessa frågor rii.knas skötesrenägarc som renskötande medlem.
2. Koncessionshavaren är renförman som avses i 2 kap. 17 § andra stycket.
3. Bestämmelserna i 3 kap. om särskilda med renskötselrälten sammanhängande rättigheter skall icke gälla i vidare mån än att renbyn :'iger anlägga stängsel och uppföra byggnader inom koncessionsområdct enligt reglerna i 6 och 9 §§ nämnda kap. samt alt koncessionshavaren och hans hnsfolk är berättigade att diirstiides taga dels till bränsle, tältstiinger, bodar och
förvaringsställningar torra träd, vindfällen, skogsavfall, en- och videbuskar
samt, för tillfälligt behov, på utmark växande lövträd, dels ock till slöj<lvirke tall- och grantjur. På annan mark än kronomark under kronans omedelbara disposition eller område, som vid avvittring utlagts till allrnänningsskog, får virke tagas endast under flyttning och mot betalning enligt ortens
pris.
4. All skada, som orsakas av renarna, skall ersättas av renbyn.

l\.11ngl. J!nJ:is proposition nr :Hår 1971

235

8 kap. övriga bestämmelser

Ofredande av renarna m. m.
1 §.
Den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet dödar, skadar, skrämmer
eller på annat sätt ofredar renar, medan de befinner sig på område där renskötsel då är tillåten, skall ersätta därigenom uppkommen skada. Detsamma
sk.all gälla, om någon söker all obehörigen fördriva renar från sådanl område.
Om ersättning för skada, som orsakas av hund eller till följd av järnYiigs
drift, iir särskilt stadgat.
2 §.
Den som inom renbys betesområde avser att företaga skogsavverkning
vid tidpunkt, då renar kan antagas komma att uppehålla sig i trakten, skall
underrätta renbyn om tid och plats för den planerade avverkningen.
Dödas eller skadas ren vid skogsavverkning inom område, där renskötsel
då är tillåten, skall ersättning lämnas av den som uppsåtligen eller genom
vårdslöshet vållat skadan. Den för vars räkning avverkning sker svarar i
förhållande till den skadelidande för avverkares vållande.
Den som förestår skogsavverkning, vid vilken ren blivit dödad, skall genast
anmäla det inträffade till renhyn eller, om det ej är möjligt, Lill polismyndigheten i orten. Polismyndigheten skall skyndsamt underrätta renbyn samt
vidtaga erforderliga åtgärder för del dödade djurets tillgodogörande.

3 §.
Ersättning för dödad eller skadad ren, vars ägare är okänd, skall utgå till
den renby inom vars belesområde renen befann sig.
4 §.
Anträffas hund, medan den jagar eller annorledes ofredar ren inom område där renskötsel då är tillåten, får hunden dödas. Detsamma skall gälla,
om hund anträffas utan tillsyn omedelbart efter det alt den på sådant område jagat eller annorledes ofredat ren. Den som sålunda dödat hund skall
därom ofördröjligen göra anmälan till polisman i orten vid äventyr att eljest
icke äga till sitt fredande åberopa förhållande som nyss sagts.
Medan renar befinner sig på mark där renskötsel då i-ir tillåten, skall alla
traktens hundar som icke användes i renskötseln hållas i band eller instängda. Om det kan ske utan skada för renskötseln, äger dock Hinsstyrelsen
medge undantag härifrån för viss trakt eller för siirskilda fall.
När flyttning med renar sker förbi gård eller hus, där hund finnes, skall
hunden hållas i bancl eller instiingd. Den som förestår flyttningen bör i förväg underrätta berörda hundägare om tiden för renarnas passerande.

Bymedlcmmarnas hörande

5 §.
Innan länsstyrelsen, lantbruksniimmlen eller annan myndighet meddelar
beslnt eller vidtager åtgärd enligt denna lag eller enligt bestämmelser, som
utfärdats med stöd av denna lag, skall medlemmarna i elen eller de renbyar
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för vilka beslutet eller åtgärden kan få väsentlig betydelse lämnas tillfälle
att yttra sig i ärendet. Är fråga om åtgärd som ej tål uppskov, får dock provisoriskt beslut därom fattas innan renbymedlemmarna hörts.
Yttrande enligt första stycket skall avges av renbyns styrelse, om ej annat
bestämts på bystämma.

Straffbestämmelser m. m.
6 §.
Med dagsböter straffas
1. den som åsidosätter förbudet enligt 3 kap. 8 § mot alt avstänga flyttningsväg eller viisentligt nedsiitta sådan vägs framkomlighet;
2. den som vid renmärkning åsidosätter bestämmelsen i 5 kap. 1 § tredje
stycket eller i andra fall än som medges i 10 och 11 §§ samma kap. använder
märke som ej är registrerat för renägaren;
3. den som verkställer ommärkning eller avbrotlsmärkning i strid mot
5 kap. 10 § eller märker renkalv utan iakttagande av bestämmelserna i 12 §
försla och andra styckena samma kap.;
4. den som genom vårdslöshet vållar att ren dödas eller skadas i fall som
avses i 1 § första stycket eller 2 § andra stycket detta kap.;
5. den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet ofredar ren i fall som avses i 1 § första stycket detta kap.; samt
6. den som i strid mol 4 § andra eller tredje stycket detta kap. underlåter
att hålla hund i band eller instängd.

7 §.
Med böter, ej över femhundra kronor, straffas
1. renbymedlem, som tager virke med åsidosättande av bestämmelserna i
3 kap. 2 eller 4 § eller i strid mot förbud som meddelats med stöd av 5 §
samma kap.;
2. den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig uppgift
vid renräkning eller vid upprättande av renlängd; samt
3. den som underlåter att i behörig ordning göra anmälan enligt 2 § tredje
slycket detta kap. eller i sådan anmälan lämnar medvetet oriktig uppgift.
8 §.
Förseelse, som avses i 6 § under 4. och 5. samt i 7 § under 1. och som
endast förnärmar enskilds rätt, får åtalas av åklagare allenast om åtal av
särskilda skiil finnes påkallat från allmän synpunkt.
Som målsägande i fråga om dödande, skadande eller ofredande av ren anses förutom renens ägare även renbyns styrelse.
9 §.
Renbyns slyrelse är skyldig att i erforderlig omfattning låta hopsamla till
byn hörande renar och verkställa renskiljning, om det begäres av utmätningsman eller polismyndighet för att möjliggöra utmätning eller spaning
efter stulna renar eller annan laglig åtgärd.
Tredskas styrelsen alt lämna fordrad handräckning, får sådan anskaffas
på renbyns bekostnad.
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Talan mot renbys beslut
10 §.
Anser medlem att beslul, som fattats på bystämma, icke tillkommit i behörig ordning eller att det eljest strider mol lag eller författning eller mot
renbyns stadgar eller kränker hans enskilda rätt, äger han föra talan hos
länsstyrelsen genom besvär, vilka skall ha inkommit inom Lvå månader från
dagen för beslutet. Motsvarande gi-iller beslut, som fattats av styrelsen enligt
2 kap. 9 § eller av syssloman enligt 10 § samma kap. eller 4 kap. 7 §. I dessa
fall räknas dock besvärstiden från det medlemmen fått del av styrelsens
eller sysslomannens beslut.
Om ej länsstyrelsen annorlunda förordnar, länder beslut som avses i första
stycket till efterrättelse utan hinder av förd talan.

Talan mot myndighets beslut
11 §.
Talan mot lantbruksnämnds beslut enligt denna lag föres hos lantbrnksstyrelsen genom besvär. Besvärsinlagan skall inges till lantbruksnämnden
inom tre veckor efter det delgivning skett; dock skall besvärstiden för renby
och annan menighet vara fem veckor.
12 §.
Mot beslut varigenom registrering av renmärke beviljats får talan ej föras.
Talan mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag eller mot lantbruksstyrelsens beslut i årende som avses i 11 § föres hos Konungen genom
besvär, vilka skall ha inkommit till jordbruksdepartementet inom tre veckor
efter det delgivning skett; dock skall besvärstiden för renby och annan menighet vara fem veckor.
13 §.
Angår beslut, som länsstyrelse, lantbruksnämnd eller lantbruksstyrelscn
meddelar enligt denna lag, så många alt avskrift av beslutet ej lämpligen
kan tillställas envar av dem, skall beslutet översändas till renbyns styrelse
för att hos denna hållas tillgängligt för medlemmarna. Meddelande om översändandet skall på statsverkets bekostnad intagas i en eller flera tidningar
inom orten. Delgivning anses ha skett den dag då meddelandet först infördes
i sådan tidning.
14 §.
Avgörande i anledning av besvär mot rcnbys beslut gäller även för medlem, som ej fört talan men som beröres av beslutet.
15 §.
Om ej annorlunda förordnas, Hinder beslut som avses i 11 § och 12 § andra
stycket till efterrättelse utan hinder av förd talan.
Denna lag träder i kraft den
Genom lagen upphäves Jagen den 18 juli 1928 (nr 309) om de svenska
lapparnas rätt till renbete i Sverige och lagen den 5 maj 1960 (nr 144) om
renmiirkcn.
Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses diiri eljest
stadgande, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall den bestämmelsen i stället tillämpas.
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Med avseende å införandet av den nya lagen skall följ ande iakttagas.
1. Den som vid nya lagens ikraftträdande äger rätt till renskötsel bibehåller denna rätt, även om han ej är renskötselberättigad enligt nya lagen.
2. Det åligger länsstyrelsen alt tillse att länets lappbyar ombildas till renbyar från dagen för nya lagens ikraftträdande, att stadgar för renbyarna
antages och fastställes samt att styrelser och revisorer för renbyarna utses,
allt med iakttagande av bestämmelserna i nya lagen.
3. Talan, som enligt 9 § lagen den 5 maj 1960 om renmärken anhängiggjorts vid domstol före nya lagens ikraftträdande, skall handläggas enligt
äldre lag.
4. Märke, som enligt övergångsbestämmelserna till 1960 års lag om renmärken intagits i övergångsförteckning, får bibehållas på därmed märkt
ren intill den 1 juli 1975, och skall vad i 5 kap. 9 § nya lagen stadgas om
avlyst märke äga motsvarande tillämpning på sådant märke.
5. Vad i nya lagen stadgas i fråga om avlyst märke och avbrottsmärke
skall i tillämpliga delar gälla beträffande enligt äldre lag avlyst märke, som
bibehålles på därmed märkt ren, samt enligt äldre lag tillkommet avbrottsmärke.
6. Den i 5 kap. 10 § fjärde stycket nya lagen fastställda tioårstiden för
avbrottsmärke skall beträffande märke, som anbragts enligt lagen den 18
juli 1928 (nr 310) om renmärken, räknas från den 1 juli 1960.
7. I fråga om ersättningsskyldighet för skada genom renar, som inträffat
före nya lagens ikraftträdande, skall äldre lag tillämpas i stället för bestämmelserna i 6 kap. l, 2 och 4 § § nya lagen.

Rennäringssakkunnigas förslag
till
Lag om ändrad lydelse av 1 § lagen den 12 maj 1917 (nr 189)
om expropriation
Härigenom förordnas att 1 § lagen den 12 maj 1917 om expropriation skall
erhålla ändrad lydelse på sätt nedan sägs.
(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

1 §.
Fastighet, som - - - - - - - - - - för orten;
14. för tillgodoseende av fjällren14. för tillgodoseende av renskötskötselns behov;
selns behov;
15. f ö r - - - - - - - - - - n u nämnts.
Särskilt rätt - --- - - - - - - - - är sagt.
Denna lag träder i kraft den
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Rennäringssakkunnigas förslag
till

Lag om ändring i lagen den 5 maj 1960 (nr 130) om fiskevårdsområden
Härigenom förordnas att 1, 2 och 8 §§ lagen den 5 maj 1960 om fiskevärdsområden skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan sägs.
(Föreslagen lydelse)

(Nuvarande lydelse)

1 §.
För samfällt - - - - - - - - - - denna lag.
Fiskevårdsområde må - - - - - - - - - - främmande makt.
Fiskevårdsområde må ej heller avse fiske inom område som blivit anvisat till lapparnas uteslutande begagnande. Genom bildande av fiskevårdsområde må ej inskränkning ske
i lapparnas rätt till fiske i vissa övriga delar av riket enligt vad därom
särskilt är stadgat.
2 §.
Fiskevärdsområdets delägare - - - - - - i området.
Ägare av - - - - - - - - som delägare.
Innefattar servitut - - - - - - motsvarande tillämpning.
Omfattar fiskevårdsområde fiske
i vattenområde, där samerna enligt
vad därom är stadgat äga rätt till
fiske, skall som delägare jämte fiskets ägare anses den renby, inom
vars betesområde vattenområdet är
beläget.

3 §.
För varje - - - - - - - genom uppskattning.
Beträffande fiske - - - - - - - skilda vattenområdena.
I vattenområde, varom förmäles i
2 § fjärde stycket, skall samernas
fiskerätt anses motsvara hälften av
fiske, som hör till kronomark under
kronans omedelbara disposition inom
lappmarkerna ovan odlingsgränsen
eller på renbctcsfjällcn, samt en fjärdedel av annat fiske.
Denna lag träder i kraft den
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1) Förslag
till

Rennäringslag
Härigenom förordnas som följer.

Renskötselrätt m. m.

1 §
Rätt att enligt denna lag 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.
Om särskilda skäl föreligger, kan länsstyrelsen medge person med samisk
härkomst renskötselrätt, även i annat fall än som avses i första stycket.
Adoptivbarn och dess barn har rätt till renskötsel som om adoptivbarnet
varit adoptantens eget barn.
2 §
Den som ingår äktenskap med renskötselberättigad förvärvar renskötselrätt.
Upplöses äktenskapet genom äktenskapsskillnad eller dömes till återgång i
äktenskapet, kan länsstyrelsen upphäva renskötselrätt som förvärvats enligt första stycket, om särskilda skäl föreligger.
3 §
Renskötsel får bedrivas
1. hela året
i Norrbottens och Västerbottens läns lappmarker ovanför odlingsgränsen
och nedanför denna gräns på kronomark och renbetesland där skogsrenskötsel av ålder bedrives under våren, sommaren eller hösten,
på renbetesfjällen i Jämtlands län,
inom de områden i Jämtlands och Kopparbergs län som särskilt upplåtits
till renbete,
2. den 1 oktober-den 30 april
i övriga delar av lappmarkerna nedanför odlingsgränsen,
inom sådana trakter utanför lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrives vissa tider av året.
Med renbetesland förstås mark som vid avvittringen förklarats utgöra
renbetesland eller av ålder använts som sådant land. Med renbetesfjällen
förstås de vid avvittringen för samerna avsatta renbetesfjällen och de områden som sedermera upplåtits till utvidgning av dessa fjäll.
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4 §
Betestid enligt 3 § första stycket 2 kan av lantbruksnämnden förlängas
såvitt avser kronomark, om det behövs på grund av ogynnsamma väderlekseller 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.
Mark som anges i 3 § första stycket 1 fördelas mellan samebyar i särskilda byområden. Byområde kan omfatta även mark som anges i 3 § första
stycket 2.
Om särskilda skäl föreligger, kan del av byområdc vara gemensam för
samebyar.
7 §
Indelning i byområden göres av lantbruksnämnden.
Indelningen skall göras så, att områdena blir lämpade för sitt iindamål
med hänsyn till betestillgång och övriga omständigheter.
8 §
Med samebys betesområde förstås byområdet och övriga områden som
samebyn begagnar för renskötsel.
Sameby
Ändamål och medlemmar m. m.

9 §
Sameby har till ändamål att enligt denna lag för medlemmarnas gemensamma biista ombesörja renskötseln inom byns betesområde.
Det åligger sameby särskilt att svara för att renskötseln drives på ekonomiskt bästa sätt och att utföra, underhålla och driva anläggningar som behövs för renskötseln.
Sameby får ej driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel.
10 §
Sameby får förvärva rättigheter och åtaga sig skyldigheter när registrering
skett enligt 39 §.
Sameby företräder medlemmarna i ärende som rör renskötselrätten eller
medlemmarnas gemensamma intressen inom rennäringen i övrigt.

11 §
Medlem i sameby är
1. renskötselberättigad som deltar i renskötseln inom byns betesområde,
2. renskötselberättigad som har bedrivit renskötsel inom byns betesområde såsom stadigvarande yrke och som ej övergått till annat huvudsakligt
förvärvsarbete,
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3. renskölselberättigad som är make eller hemmavarande barn till medlem som avses under 1 eller 2 eller som är efterlevande make eller underårigt barn till avliden sådan medlem.

12 §
Sameby kan som medlem antaga annan renskötselberättigad än som anges
i 11 §, om han avser all med egna renar driva renskötsel inom byns betesområde.
Vägras sökanden inträde som medlem, kan länsstyrelsen medge honom inträde, om särskilda skäl föreligger.

13 §
Med renskötande medlem i sameby förslås medlem som själv eller genom
sitt husfolk driver renskötsel med egna renar inom byns betesområde.
Renar som tillhör renskölande medlems husfolk anses i denna lag tillhöra
den renskötande medlemmen.
14 §
Renskötande medlems dödsbo får fortsätta den av medlemmen bedrivna
renskötseln under tre år från dödsfallet. Är renskötselberätligad dödsbodelägare under 20 år, räknas tiden från det han fyller 20 år.
Renskötselrättens utövande
15 §
Sameby får för medlemmarnas gemensamma behov begagna byns betesområde för renbete.
Lantbruksnämnden bestämmer det högsta antal renar som får hållas på
bete inom byns betesområde.
Om det behövs för att bevara renbetet eller för att eljest främja renskötseln, kan lantbruksnämnden förordna om inskränkning i betesrätten.
16 §
Sameby får inom byns betesområde 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
renvaktarsluga, kåta, förvaringsbod 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 stadigvarande bruk nedanför odlingsgränsen eller utanför renbetesfjällen på
annan mark än kronomark under statens omedelbara disposition eller mark
som vid avvittring utlagts till allmänningsskog.
Godtar sameby eller, om byggnad skall uppföras av medlem i byn, denne
icke anvisad plats, bestämmer lantbruksnämnden platsen.

17 §
Behöver sameby virke till anläggning eller byggnad som avses i 16 § första stycket, får skog avverkas på de delar av samebyns betesområde som hör
till lappmar kerna eller renbetesfj ällen.
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Inom samma område får medlem i samebyn taga virke till byggnad som
avses i 16 § andra slycket samt bränsle eller slöjdvirke för eget behov.
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 hyn för ändamål som anges
i första eller andra stycket taga endast torra träd, vindfällen, skogsavfall,
tall- och grantjur eller, för tillfälligl behov, på utmark växande lövträd.
18 §
Medlem i sameby har rätt att inom byns bctcsområde på kronomark under
statens omedelbara disposition eller mark som vid avvittring utlagts till allmänningsskog taga virke till uppförande eller ombyggnad av familjebostad.
Avverkning får ske endast efter anvisning av markägare.

19 §
:\fcdlem i sameby som tillfälligt uppehåller sig inom annan bys betesområde 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 all skaffa foder till renarna, får
sameby fälla lavbevuxna triid, i första hand torra eller oväxtliga träd, inom
byns betesområde. Sådan a-vverkning skall om möjligt ske efler anvisning av
markens ägare eller brukare.

21 §
För skog som avverkas på kronomark under statens omedelbara disposition eller mark som vid avvittring ullagts till allmänningsskog behöver ersättning ej lämnas.
För växande barrträd som avverkas på annan mark inom renskötselområdet än som avses i första stycket skall ersättning lämnas för rotvärdet. Sådan
ersättning utgår även för växande lövträd som tages utom lappmarkerna
och renbelesfjällen.
Kan överenskommelse ej uppnås om ersätlningen, utser länsstyrelsen på
begäran av part någon att söka förlika parterna.
22 §
Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan för viss tid förbjuda 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 bctesområde.
24 §
Flyttningsvägs sträckning fastställes av lantbruksnämndcn, om sameby
begär det eller fråga om flyttningsvägs sträckning eljest uppkommer.
Föreligger särskilda skäl för ändring av fastställd eller eljest gällande
flyttningsväg och kan ändringen ske utan väsentlig oHigenhet för renskötseln, kan lantbruksniimnden förordna om ändring av vägens sträckning.
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25 §
Medlem i sameby får jaga och fiska på utmark inom de delar av byns betesområde 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 betesområde 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, jårv eller lo bevisligen i trakten, får jakt efter
sådant djur företagas på mark som anges i första stycket inom annan samebys betesområde, i den mån Konungen eller myndighet, som Konungen bestämmer, tillåter det.

Renskötselrättens upphörande i vissa fall m. m.
26 §
Renskötselrätten får upphävas 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.
Är område väsentligen utan betydelse för renskötseln, får rätten diirtill
upphävas, när området i annat fall än som avses i försla stycket behövs för
allmänt ändamål.
Upphävande kan begränsas till att avse viss tid rller vissa i renskötsclrätten ingående befogenheter.
27 §
Fråga om upphävande av renskötselrätt prövas av Konungen. Upphiivcs
renskötselrätt, kan Konungen föreskriva att åtg:Irder skall vidtagas för atl
motverka skada eller olägenhet för renskötseln.

28 §
Medför förordnande enligt 26 § skada eller olägenhet för renskötseln eller
för sådan rätt till jakt eller fiske som avses i 25 §, utgår ersättning därför.
Ersättning som ej utgår till medlem i sameby fördelas mellan samefontlen
och den eller de samebyar som beröres av upphävandet efler vad som är skäligt.
29 §

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

30 §
Den som äger eller brukar mark som avses i 3 § 1 diir renskötsel bedrives
får ej ändra användningen av marken på sätt som medför avsevärd olägenhet för renskötseln utan att förordnande meddelats enligt 26 §.
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Första stycket gäller ej område med fastställd stadsplan eller byggnadsplan och hindrar ej heller att mark användes för företag vars tillåtlighet
skall prövas i särskild ordning.

31 §
Sameby eller medlem i sameby får ej upplåla rättighet som ingår i renskötselriHten.
Sameby får dock åt den som har varit medlem i byn upplåta rält att utan
avgift 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 renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast 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 besviirande intrång i riitten Lill jakt eller fiske enligt 25 §. Upplåtelse av hela fisket i
visst vatlen får ske endast om samebyn medger det.
33 §
Fråga om upplåtelse enligt 32 § prövas av Konungen eller myndighet som
Konungen bestämmer.

34 §
Avser upplåtelse enligt 32 § annan nyttjanderätt än rätt att tillgodogöra
sig naturtillgångar eller att avverka skog, skall upplåtelsen ske mot avgift,
om ej särskilda skäl föreligger för avgiftsfrihet. Avgiften fördelas mellan
samefonden och den eller de samebyar som beröres av upplåtelsen enligt
bestämmelser som meddelas av Konungen.
Avser upplåtelse rätt att tillgodogöra sig naturtillgångar utgår ersiittning
för den skada eller olägenhet som upplåtelsen medför. I fråga om fördelningen av ersättningen äger 28 § andra stycket motsvarande tilliimpning.

Samebys förvaltning m. m.

Allmänna bestämmelser
35 §
Om det är påkallat med hänsyn till vad som bestämts om högsta renanlalet en~... gt 15 § andra stycket eller om det behövs för att främja renskötseln,
kan sameby bestämma hur många renar medlem högst får inneha eller meddela andra föreskrifter om innehavet.
Föreskrift enligt första stycket får ej ges sådant innehåll att renskötande
medlems fortsatta verksamhet äventyras.
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36 §
Om sameby medger det, får renar som tillhör annan iin renskötande medlem i byn (skölesrenar) hållas inom byns bctesområde. Fråga om sådant
medgivande avgöres efter samråd med lantbruksnämnden.
Lämnas medgivande, handhas skötseln av skötesrenarna av samebyn.

37 §
Sameby får endast om medlem medger det låta slakta hans renar eller försälja vid slakt utvunna produkter.
H.enmärkning ombesörjes av samebyn, om ej byn beslutar annal. Renägare som begär det får dock själv märka sina renar.
Stadgar

38 §
Sameby skall antaga stadgar för byn.
Sladgarna skall ange
1. samebyns benfönning,
2. den ort inom byns betesområde, där byns styrelse skall ha sitt siite,
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 översändas
till medlemmarna för kiinnedom och när föreskrivna kallclscålglirdcr senast
skall vidtagas,
7. tid för betalning av förskott enligt 42 eller 43 §,
8. tid för betalning av belopp som enligt 44 § kommer samebyn eller renskötande 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 det län där byns
styrelse enligt stadgarna har sitt säte, om ej annat följer av 90 §. Innan stadgarna registrerats är de ej giltiga.
Liinsstyrelsen prövar att stadgarna tillkommit i föreskriven ordning och
att de ej innehåller något som strider mot lag eller författning.
Första och andra styckena gäller även beslut om ändring av stadgarna.

Ekonomiska förhållanden
40 §
Kostnaderna för rcnskölseln fördelas mellan de rcnskötande medlemmarna efter reninnehavet.
Om samebyn beslutar det, får koslnad som ej avser alla renarna fördelas
mellan ägarna till de renar på vilka kostnaden belöper i förhållande till inne-
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havet av dessa renar. Sådant beslut får ej avse kostnad som uppkommit före
beslutet.
41 §
Renskötande medlem som lämnar renskötseln svarar ej för kostnader som
belöper på tiden därefter. Motsvarande gäller ny renskötandc medlem för liden före det han börjar driva renskötsel.
42 §
De rcnskötande medlemmarna har att förskottera <le medel som behövs
för renskötseln.
Styrelsen utdebiterar sådana medel på grundval av debiteringslängd. Utdebiteringen göres efter vad som är skäligt med hänsyn till medlems reninnehav och omfattningen av det arbele han och hans husfolk kan antagas
komma att utföra för byn under räkenskapsåret.
I debiteringslängden skall anges det belopp som utdebiteras, vad som belöper 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 <len enligt första stycket, är ledamöterna solidariskt ansvariga för skulden. Är försummelsen uppenbar, skall
länsstyrelsen på borgenärens yrkande förordna syssloman att debitera och
uttaga erforderligt belopp. Syssloman har rätt alt av samebyn uppbära arvode, som bestämmes av länsstyrelsen.
44 §
Samebys kostnader för renskötseln fördelas slutligt mellan de rcnskötande
medlemmarna för varje riikenskapsår. Vid kostnadsfördelningen bestämmes
de belopp som renskötandc medlem för räkenskapsåret skall utge till byn eller mottaga av byn.
Slutlig koslnadsfördelning sker på grundval av avräkning som styrelsen
har att upprätta enligt 53 § tredje slyckct. Kostnaderna fördelas enligt vad
som anges i 40 och 41 §§. Vid fördelningen gottskrives renskötande medlem
erlagt förskott och värdet av arbete som han och hans husfolk utfört för byn.
Samebyn bestämmer i förviig värde för dag eller timme av sådant arbete.

45 §
Kan förskotts- eller slullikvid som påförts renskötan<le medlem enligt
42-44 § ej uttagas hos honom, fördelas bristen mellan övriga renskötande
medlemmar i förhållande till deras reninnehav. Bristen utdebiteras genom
debiteringslängd enligt 42 §. I den mån sådan likvid senare inbetalas, skall
det influtna beloppet tillgodoräknas dem som täckt bristen i förhållande till
vad de betalat.
Debiterad och till betalning förfallen likvid får uttagas enligt besfämmelserna i utsökningslagen (1877: 31 s. 1) om fordran, för vilken betalningsskyldighet ålagts genom dom som iigcr laga kraft, om ej besvärsmyndighcten i samband med bcsvärslalan förordnar annat.
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46 §

Sameby får ej upptaga lån som skall återbetalas senare än under nästkommande 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 enligt första stycket är giltigt endast om det biträdes av minst två
tredjedelar av det på stämman företrädda röstetalet och av flertalet av byns
renskötandc medlemmar.
47 §
Ersättning som tillfaller sameby enligt 28 eller 34 § eller eljest med anledning av intrång i renskötselrätten skall avräknas från byns utgifter under
räkenskapsåret eller fonderas.
·
Om ersättning enligt första stycket utgör ersättning för skada eller olägenhet av större betydelse som särskilt drabbat icke renskötande medlem i
byn, kan byn tillerkänna sådan medlem skälig gottgörelse härför.

Styrelse
48 §
För sameby skall finnas styrelse.
Styrelsen skall i överensstämmelse med medlemmarnas beslut, i den mån
dessa ej strider mot lag eller samebyns stadgar, leda renskötseln inom byns
betesområde, ombesörja de gemensamma arbeten som behövs för byn, tillse
att medlemmarnas gemensamma intressen tillvaratages utan alt någon medlem missgynnas, uttaga de medel som renskötande medlem är skyldig att erlägga och i övrigt handha byns 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 till länsstyrelsen.
50 §

Finns ej styrelse, kan länsstyrelsen på yrkande av någon vars rätt är beroende av att behörig styrelse finns förordna syssloman att handha byns angelägenheter och företräda byn såsom styrelse. Syssloman har rätt att av byn
erhålla arvode som bestämmes av länsstyrelsen.
51 §
Styrelsen sammanträder så ofta det behövs. Som styrelsens beslut gäller
den mening varom de flesta förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening
som ordföranden biträder.
Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet vari han har ett
väsentligt intresse som strider mot samebyns.
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52 §
Slyrelsen kan uppdraga åt särskild arbetsledare all under styrelsens inseende leda renskötseln.
Slyrelsen kan ulsc särskild firmatecknare, om ej annat beslutats. Bemyndigande att Lcclma firma kan ålerkallas. Styrelsen skall till länsstyrelsen anmäla siirskill utsedd firmatecknare och återkallelse av bemyndigande att
teckna firma.

53 §
För varje räkenskapsår skall styrelsen i förvaltningsberättelse redovisa
sin förvaltning. I förvaltningsberättelsen redogöres för verksamheten under
räkenskapsårel och för byns ekonomiska ställning.
I berätlelsen skall särskilt uppges
1. iigarna till de renar som under året hållils på byns betesområde och antalet renar för varje ägare,
2. årels utgifter för arbetskraft i rcnskölseln,
3. vad under året utbetalats i anledning av skador genom renar och vad i
della hänseende vid årets slut ålerstod att utkräva av annan sameby,
4. under året gjorda investeringar och siitlct för deras finansiering,
5. samebyns övriga koslnader under året,
6. vilka belopp som under året influtit till och ulbctalats från hyns fonder,
7. under året inträffade ändringar i byns upplåning,
8. slorleken av de förskott som uldebilcrats enligt 42 eller 43 §,
9. samebyns övriga inkomsler under året,
10. vilkel belopp envar renskötande medlem påförts i bidrag till byns utgifter under året.
I berätlelsen skall vidare finnas avräkning som för varje rensköt ande
medlem utvisar det saldo för redovisningsåret som kommer samebyn eller
medlemmen till godo.
54 §

l\Iinsl en månad före den fiirsta ordinarie byslfönman under året niirmast
efler räkenskapsåret skall styrelsen lämna förvaltningsberiittelse till revisor.
Beriitlelsen skall vara umlerskriven av slyrclsens samlliga le1lamöter.

Revision
;'55

§

Styrelsens rörvallning och räkenskaper skall årligen granskas av en eller
flera revisorer. Revisor utses på bystämma.
~1e1llem, som hos styrelsen påkallar granskning av samebyns böcker, räkenskaper och andra handlingar, har rätt all få del av dessa på lämpligt sföl.

56 §
Revisor skall avge beri:itlelse, som skall innehålla redogörelse för resultatet av hans granskning och ullalandc lwruvida anmärkning föreligger eller
ej i fråga om riikenskapernas förande eller förvaltningen i övrigt. Framställes anmärkning, skall anledningen till denna anges i berättelsen. Revisionsberättelse skall :'iven innehålla särskilt uttalande hurnvida ansvarsfrihet för
förvallningen tillstyrkes eller ej.
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57 §
Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast två veckor före första
ordinarie bystämman under året närmast efter räkenskapsåret.
Bystämma m. m.

58 §
Medlems rätt att deltaga i handhavandet av samebyns angelägenheter utövas på bystämma.
Medlem som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot byn får dellaga i förhandlingarna men ej i besluten, 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 ändring av stadgarna, utseende av ordförande på bystämma eller av revisor eller beviljande
av ansvarsfrihet för styrelsen,
2. att i övriga frågor rösträtt tillkommer endast renskötande medlem, som
därvid har en röst för varje påbörjat hundratal renar som enligt gällande
renlängd innehas av honom,
3. att medlems rösträtt kan utövas genom annan medlem såsom ombud,
4. att ingen får för egen eller annans 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 frågor den
mening giiller som biträdes av de flesta röstande eller, om även antalet röstande är lika, av stämmans ordförande,
7. att beslut om ändring av stadgarna ej är giltigt, om det ej biträdes av
minst två tredjedelar av det på stämman företrädda röstetalet samt av flertalet av byns myndiga medlemmar.

60 §
Bystämma öppnas av den som styrelsen utser. Därefter utses ordförande.
Ordföranden skall upprätta och till godkännande av stämman framlägga
en förteckning över närvarande medlemmar och ombud med uppgift om den
röslrätt som tillkommer envar av dem. Sedan förteckningen enhälligt eller
efter omröstning, företagen bland de renskötande medlemmarna på grundval av förteckningen, blivit godkänd med eller utan ändringar, 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 stiimman.
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61 §
Förvaltningsbcrättelse och revisionsberättelse för clct senaste räkenskapsåret skall framI::iggas på första ordinarie bysii:imman året ni:irmast efter räkenskapsåret. På stämman skall avgöras fråga om godkännande av styrelsens förslag till fördelning av kostnaderna för byns renskötsel och om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen skall under minst tio dagar 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 anmälan av röstberättigad medlem eller revisor ofördröjligen utlysa stämma.

63 §
I kallelse till bystämma skall anges lid och plats för stiimman och de ärenden 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 m. m.
65 §
Vid renskötselns utövande skall skälig hänsyn tagas till andra intressen.
Renarna skall såvitt möjligt hindras från att komma utanför samebyns
betesområdc 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 samebys bctesområde skall ske utan onödig tidsutdräkt.

66 §
Räkning av samebys renar skall ske årligen vid ungefär samma tidpunkt.
Om sameby begär det, kan lanlbruksnämnden medge att räkningen får ske
med större tidsmellanrum.
Lantbruksnämnden kan på begäran av renskölande 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 att rättelse kommer till stånd.

G7 §
Kostnaden för renriikning enligt 66 § första stycket är en gemensam utgift
för samebyn.
Kostnaden för extra renriikning fördelas mellan den som begärt räkningen
och samebyn eflcr vad lanlbruksnämnden finner sldligl.

68 §
På grundval av renräkning enligt 6G § första stycket skall renlängd upprättas. Fel i längden som påvisats vid extra renriikning skall genast rättas.
I renlängden skall upptagas ägarna till de renar som hålles på byns bclcsområde, del räknade eller uppskattade antalet renar för varje ägare och, om
föreskrift meddelats om reninnehavet enligt 35 §, förhållande som är av betydelse för kontroll av all föreskriften efterföljts.
Renlängd fastställes på bystämma.

G9 §
När renägares rältigheler eller skyldigheter enligt denna lag beror på antalet renar, har gällande renlängd vitsord, om det ej visas att ägarens reninnehav föriindrals viisentligt sedan renlängden upprälta1les.

70 §
Har främmande renar kommit in på samebys belesområde, skall de skiljas
ul så snart det kan ske. Undcrrtillclsc om Lid och plats för skiljningen skall i
god tid dessförinnan lämnas till sameby 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 underrällats om skiljning och kan renarna ej återföras ulan väsenllig oltigcnhct, får den by som ombesörjer skiljningen låta
slakta renarna och försälja dem för iigarnas räkning.
Om ej annat avlalals, är den by till vilken renarna hör skyldig all utge
ersättning för kostnaden för renarnas omhändertagande, återförande eller
slakt och försäljning enligt andra stycket.
71 §

Vppehåller sig renar utanför renskötselområdet eller inom område som
avses i 3 § första stycket 2 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 all renarna skall slaktas och säljas.
Är del kiint till vilken samC'bV renarna hör, får förordnande enligt första
stycket meddelas endast om san;ebyn underlåter att inom skälig lid ~fler anmaning taga hand om renarna.
Kostnaden för renarnas omhiindertagande, slakt och försäljning skall uttagas ur köpeskillingen. Återstoden tillfaller renarnas ägare, om han iir
känd, och annars den eller de samebyar till vilka renarna kan anlagns ha
hört.
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72 §
Är renskötseln inom samebys betesområde bristfällig, skall lantbrnksnämnden på begäran av medlem i hyn eller annan vars r[ilt är beroende
därav söka alt triiffa överenskommelse med byn om rättelse inom viss tid.
Kan önrcnskommelse ej lriiffas eller vidtages ej rättelse, kan länsstyrelsen efter anmälan av lanlbruksnämnden förordna sysslomau att omhändertaga renski.ilseln i hyn och förvalta byns övriga ekonomiska angelägenheter.
Syssloman har ri:itt all av hyn erhålla arvode som bestfömnes av li:insstyrelsen.

Renmärken

73 §
Ren som föres på helc enligl denna lag skall vara ndrkt i öronen med renmärke 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 miirke får anvfö1das för all märka renar endasl vid renskötsel
som bedrives inom den sameby som anges i regislreringsbeslutct.

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 renmiirke göres skriftligen. Ansölmingshandlingen skall innehålla uppgifl om sökandens namn och hemvist och om den
sameby diir märket skall anviindas vid renskötsel. Vid ansökningshandlingen skall fogas avbildning av märket.

75 §
Renmiirke för ej registreras för annan renägare iin den som år medlem i
den sameby ansökningen avser eller som har rält att ha skötesrcnar diir.
Renmiirke får regislrcr::is för sameby.
Reniigare får ej ha mer än ett märke registrerat.
76 §
Renmärke av gemensam grund typ för viss släkt eller sHiklgrcn (släktmärke) får ej utan särskilda skäl regislreras för någon som ej tillhör sliikten
eller sliiktgrencn.

77 §
Renmärke får registreras endast om det
1. tydligt skiljer sig från annat giltigt miirke som får användas på renar
med vilka sökandens renar kan sammanblandas,
2. har en form som såvitt möjligl skyddar mot olovlig ommärkning.
Utan hinder av första stycket 2 för släktmärke r('gistreras med samtycke
av sådan innehavare av släktmiirke som kan ha olägenhet av registreringen.
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78 §
Den som genom avlal eller på annat sätt förvärvat rält till annans regislrerade renmärke får ej använda märket vid rcmniirkning förrän det regislrerats för hans räkning.
79 §
Länsstyrelsen skall avlysa registrerat renmärke
1. om märkeshavarcn anmäler att han ej längre ämnar använda mårket
vid renmärkning,
2. om märket under tio år ej har använts vid renmärkning,
3. om märket efter flyttning av renar till annan sameby ej långre skall användas i någon hos lånsslyrelsen registrerad sameby,
4. om märkeshavaren eller hans dödsbo ej långre har rätt att ha renar i
sameby.
Avlyses märke efter anmälan enligt första stycket 1, får del behållas på redan märkt ren under tio år från dagen för avlysningen.

80 §
Är två eller flera registrerade renmärken helt lika eller så lika att de lätt
kan förväxlas eller genom ändring komma att överensstämma med varandra, kan länsstyrelsen på ansökan av sameby eller märkeshavare för vilken likheten medför olägenhet förordna att något eller några av märkena
skall avlysas eller ändras.
Avlyses eller ändras märke, får det behållas på redan märkt ren under tid
som länsstyrelsen bestämmer.
Första och andra styckena äger motsvarande tillämpning på avlyst märke
som får behållas på ren enligt 79 § andra stycket och på avhrollsmärke enligt
81 §. I stället för avlysning skall dock föreskrivas förkortning av märkets giltighetstid.
81 §
Byter märkt ren ägare, får ommärkning till den nye ägarens märke ske endast om styrelsen i den sameby där ommärkningen skall äga rum medger
det. Lämnas ej sådant medgivande, kan renens märke förses med avbrott för
att skilja renen från andra renar med samma miirke. För avbroltsmärkning
fordras medgivande av styrelsen i den sameby där renen i fortsättningen
skall hållas.
För att ommärkning eller avbrottsmärkning skall få ske av ren som ej förvärvats på grund av giftorått, arv eller testamente fordras dessutom överlåtarens samtycke.
Ommärkning eller avbrottsmärkning får ske endast i närvaro av <len som
samebys styrelse utser eller inför två vittnen.
Avbroltsmärke får behållas på ren högst tio år efter det styrelsens medgivande gavs.

82 §
Dödsbo efter avliden renägare får begagna det renmärke som registrerats
för den avlidne.
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83 §
Renkalv skall märkas med ägarens registrerade märke före utgången av
det år då kalven fötts. Märkning får 'dock ske intill den 1 maj nästföljande
år, om märkningen utföres i närvaro av någon som samebyns styrelse utser
eller inför två vittnen.
Den som efter utgången av april styrker sig vara ägare till omärkt fjolårskalv får märka kalven med sitt märke, om samebyns styrelse medger det.
Om den som i fall som avses i första stycket märker egna renar anträffar
annans renko med omärkt kalv, bör han märka kalven med moderns märke.
Är märket avbrottsmärke 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 betcsområde annan omärkt ren än årskalv och
märkes ej renen enligt 83 §, 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 omhändertagas av samebyn för slakt och försäljning. Köpeskillingen tillfaller byn. Den
som inom två år från försäljningsdagen styrker sig vara ägare till renen har
rätt att av byn ulfå ett belopp som motsvarar köpeskillingen med avdrag för
kostnaden för renens omhändertagande, slakt och försäljning.
Koncessionsrenskötsel

85 §
Den som är renskötselbcrättigad kan få tillstånd (koncession) att driva
renskötsel i Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen inom område där
renskötsel av ålder förekommer under hela året.
Koncession får lämnas endast om fortsatt renskötsel inom området är till
gagn för ortsbefolkningen och endast om den som söker koncession kan antagas komma att driva renskötseln på ett åndamålsenligt sätt.
Koncession meddelas för viss tid, högst tio år.

86 §
Fråga om koncession prövas av lantbruksnåmndcn.
87 §
I beslut varigenom koncession beviljas skall anges
1. det område inom vilket renskötseln får bedrivas,
2. flyttningsvägs sträckning,
3. det högsta antal renar som får hållas inom området,
4. om och till vilket antal koncessionshavaren får mottaga skötesrenar
från ägare eller brukare av jordbruksfaslighet inom koncessionsområdet,
5. i vad mån koncessionshavaren har rätt att anlägga sfängsel, uppföra
byggnader och taga virke inom området,
6. de villkor i övrigt under vilka renskötseln får bedrivas.

88 §
Har förutsättningarna för koncessionen åndrats, kan Iantbruksnämnclen
återkalla koncessionen eller föreskriva nya villkor.
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89 §
Fiir renskölseln inom koncessionsområde skall finnas sameby. Medlem i
sådan s:rn1ehy i:ir konccssionslrnvaren, clennes make och hemmavarande
barn, rcnskiilselher~itligad som hitriider koncessionshavaren i renskötseln
och ägare av skötesrenar inom koncessionsområdet.
Beshi.mmelserna om sameby och dess förvaltning gäller i tilliimpliga delar
på sameby för koncessionsrenskötsel. Skötesrenägare anses dänid som renskötande medlem. Koncessionshavaren leder under styrelsens inseende renskötseln inom hyn.

Ansvar, skadestånd och besvär rn. rn.

90 §
Liinsslyrelses och lantbrnksnämnds åligganden enligt denna lag fullgöres
såvitt avser Västernorrlands liin av Hinsstyrelsen och lantbruksnämnden i
Västerbottens län och såvitt avser Kopparbergs och Gävleborgs Iiin av länsslyrelsen och lantbruksnämnden i Jämtlands län.
Skall bvområde omfatta mark inom mer än ett av Xorrbottens, Västerbottens eller. Jämtlands län, göres indelning enligt 7 § av lanlbruksnänmden
i det län inom vilket huvnddelen ligger.

91 §
Har ren orsakat skada
1. under Liden juni-augusti på åker, äng eller trädgfml som är belägen
ovanför odlingsgränsen eller på renbetesfjällen eller under tiden maj-september på åker, äng eller trädgård som är belägen inom annat område där
renskölsel får bedrivas under hela året,
2. på mark utanför ren skötselområdet eller
3. på mark inom renskötselområdel under tid då renskölscl ej får bedrivas där,
skall skadan ersättas av sameby inom vars byområde skadan har uppkommit eller som vid tiden för skadans uppkomst haft renar i trakten, även om
skadan ej orsakats av byns renar.
Åvilar ers1Htningsskyldighet enligt första stycket två eller flera samebyar,
vilkas renar ej kaa visas ha orsakat skadan, fördelas ansvarigheten lika
mellan byarna inbördes.
Har s~mehy enligt första eller andra stycket utgivit ersältning för skada
som ej kunnat visas ha orsakats av byns renar, får byn kriiva åter vad den
utgivit av sameby vars renar orsakat skadan.
Har skada orsakats av renar från flera samebyar fördelas ansvarigheten
mellan byarna inbördes med hänsyn till omfattningen av den skada som
varje hys renar har orsakat eller, om skadorna ej kan sårskiljas, i förhållande till antalet renar som utan bevakning fanns i trakten vid tiden för
skadans uppkomsl.

92 §
Ersåttning som sameby utgiviL enligt 91 § får den kräva åter från den som
varit vållande till skadan.
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93 §
Den rätt till ersättning för dödad eller skadad ren som enligt vad särskilt
är föreskrivet eller enligt allmänna skadeståndsregler kan tillkomma renens
ägare skall i fall då ·ägaren är okänd tillkomma den sameby inom vars betesområde renen befann sig när skadan uppkom.

91 §
När renar befinner sig inom betesnmråde där renskötsel då är tillåten,
skall hund i trakten som ej användes i rcnskiitseln hålJas i band eller instängd, om länsstyrelsen C'j medger annal. Detsamma gäller när renar flyttas, såvida hundens ägare i förviig underrättats om tiden för flyttningen.
Anträffas hund medan den jagar eller på annat s~ill 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 all den på sådant område jagat eller på annat siitt ofredat ren.
Den som sålunda dödat hund är skyldig att anmäla förhållandet till polismyndigheten.
95 §
Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. avstänger fastställd eller eljest gällande flytlningsväg 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 område diir 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 94 §första eller tredje stycket.
96 §
Bryter medlem i sameby uppsåtligen eller av oaktsamhet mot 17-20 §
eller mot föreskrift som meddelats med stöd av 22 § eller lämnar han uppsåtligen eller av oaktsamhet oriktig uppgift vid renräkning eller vid upprättande av renlängd dömes till böter, om ej gärningen är belagd med straff
i brottsbalken.
97 §
Samebys styrelse är skyldig att i den omfattning som behövs låta hopsamla renar som hör till byn eller skilja ut ren som hör till hjorden, om polismyndighet eller kronofogdemyndighet begär det.
Fullgör ej styrelsen sådan skyldighet, kan myndigheten låta verkställa åtgärden på samebyns bekostnad.
98 §
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 samebyns stadgar eller kränker hans enskilda rätt, får han föra talan mot beslutet hos länsstyrelsen genom besvär.
9
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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 beslulet.

99 §
Talan mot beslul enligt denna lag av lantbruksnämnd föres genom besvär
hos lantbruksslyrelsen.
Talan mot lantbrnksstyrclsens beslut föres genom besvär hos Konungen.
100 §

Talan mot beslul enligt llenna lag av länsstyrelse föres genom besvär hos
kammarrätten.
l\foL länsstyrelsens beslut varigenom registrering av renmärke beviljats får
dock talan ej föras.
101 §

Angår beslut som länsstyrelse, lantbruksnämnd eller lantbruksstyrelsen
meddelar enligt denna lag så många all 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.
·
102 §

Beslut som avses i 98-100 §§ länder omedelbart till eflerrätlelse, om ej
annat förordnas.
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 renmärken skall upphöra att gälla, om ej annat följer av 7.
2. Märke som enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1960: 144) om
renmärken tagits in i övergångsförteckning får behållas på därmed märkt
ren intill den 1 juli 1975. På sådant märke äger 80 § den nya lagen motsvarande tillämpning.
3. Vad i nya lagen föreskrives om avlyst märke och avhrottsmärke gäller
i tillämpliga delar sådant enligt äldre lag avlyst märke som behålles på därmed märkt ren och avbrottsmärke som tillkommit enligt äldre lag.
4. Talan mol sådant beslut enligt elen nya lagen av länsstyrelse som meddelats före den 1januari1972 föres hos Konungei1 genom besvär.
5. Förekommer i lag eller annan författning bestämmelse som innehåller
ordet lapp, t"jällapp eller skogslapp,. skall bestiimmelsen i stället avse same.
Innehåller bestämmelse ordet fjällrenskötsel eller skogsrenskötsel, skall bestämmelsen i stället avse renskölsel.
6. Förekommer eljesl i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersättes genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den
nya bestämmelsen.
7. Om det behövs med hänsyn till svårigheter i samband med ombildningen av lappby till sameby, bestämmer Konungen den senare tidpunkt
från vilken bestämmelserna i den nya lagen om sameby och dess förvaltning
skall tillämpas på byn.
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2) Förslag

till
Lag

om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370)
Härigenom förordnas, att punkt 1 av anvisningarna till 28 § kommunalskattelagen (1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse.

(Föreslagen lydelse)

(Nuvarande lydelse)
Anvisningar
till 28 §.1

1. Till intäkt av rörelse hänföras
1. Till intäkt av rörelse hänföras
samtliga intäkter i penningar eller samtliga intäkter i penningar eller
varor, som influtil i rörelsen. Detta varor, sont influtit i rörelsen. Delta
innebär, att intäkten skall vara av · innebär, atr intäkten skall vara av
sådan beskaffenhet, att den normalt sådan beskaffenhet, att den normalt
är atl räkna med och ingår såsom ett är alt räkna med och ingår såsom ett
led i den förvärvsverksamhet, varom led i den förvärvsverksamhet, varom
fråga är. Hit räknas alltså inflytande fråga är. Hit r::iknas alltså inflytanbetalning för varor eller produkter, de betalning för varor eller produksom den skattskyldige för i handel ter, som den skattskyldige för i haneller tillverkar, och gäller detta även del eller tillverkar, och gäller detta
för det fall, att rörelseidkaren vid även för det fall, att rörelseidkaren
överlåtelse av rörelsen till annan Iå- vid överlålelse av rörelsen till annan
ter i överlåtelsen ingå befintliga va- låter i överlåtelsen ingå befintliga varor eller produkter. Denna överlåtel- ror eller produkter. Denna överlåse utgör Jå så att siiga den sista telse utgör då så all säga den sista
affärshändelsen i hans rörelse. Diir- affärsh::indelsen i hans rörelse. Däremot räknas icke hit sådan intäkt, emot räknas icke hit sådan intäkt,
som till den skattskyldige kan infly- som till den skattskyldige kan inflyta vid sidan av rörelsen eller utan- la vid sidan av rörelsen eller utanför
för vad som normalt är all anse så- nld som normalt iir atl anse såsom
som driftinkomst, såsom l'Xcmpelvis driftinkomst, såsom exempelvis vid
vid avyttring av personlig lösegen- avyttring av personlig lösegendom
<lom eller för stadigvarande bruk i eller för stadigvarande bruk i rörelrörelsen avsedda fastigheter eller sen avsedda faslighcler eller andra
andra tillgångar --- angående för så- tillgångar angående för sådant
dant bruk avsedda maskiner och bruk avsedda maskiner och andra
!Indra inventarier så ock patcntriilter inventarier så ock palenträtter och
och liknande tidsbegri:ir'lsade rättig- liknande tidsbegränsade riittighetcr
heter ävensom hyresrätter och rättig- iivensorn hyresrätter och rättigheter
1 Senaste lydelse 1 \l69: :rn:{.
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(Nuvarande lydelse)

(Föreslagen lydelse)

heter av goodwills natur, se dock
andra och tredje styckena här nedan. Den intäkt, som erhålles genom
en dylik, oberoende av rörelsen verkställd avyttring, skall tagas i betraktande vid inkomstberäkningen för
förvärvskällan tillfällig förvärvsverksamhet och bedömas efter de för
denna förvärvskälla stadgade grun-

av goodwills natur, se dock andra
och tredje styckena här nedan. Den
intäkt, som erhålles genom en dylik,
oberoende av rörelsen verkställd avyttring, skall tagas i betraktande vid
inkomstberäkningen för förvärvskällan tillfällig förvärvsverksamhet och
bedömas efter de för denna förvärvskälla stadgade grunder. Såsom skatdff.
'
tepliktig intäkt räknas icke statligt
avgångsvederlag i form av engångsbelopp till i'enskötselutövare i samband med att han upphör med sin
renskötsel.
Till intäkt - - - - - - - - goodwills natur.
Skattskyldig, som - - - - - realisationsvinst föreligga.
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.
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Utdrag ur protokoll, hållet i lagrådet den 22 februari 1971.
Närvarande:
justitierådet
regeringsrådet
justitierådet
justitierådet

BRUNN BERG,
H.JERN,
BERGSTEN,
GYLLE:-.ISVÄRD.

Enligl lagrådet den 26 januari 1971 tillhandakommet utdrag µ.v protokoll över jordbruks_ärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i statsrådet
den 11 december 1970, hade Kungl. Maj :t förordnat, att lagrådets utlåtande
skulle inhämtas över upprättat förslag till rennäringslag.
Förslagel, som finns bilagt detta protokoll, hade inför lagrådet föredragits
av hovrättsassessorn Olof Köhl.
Förslaget föranledde följ ande yttranden.

Lagrådet:
Det remitterade förslaget innebär att 1928 års renbeteslag skall ersätlas
med en ny lag kallad rennäringslag. Den nya lagen har utformats väsentligen med syfte att främja åtgärder för rationalisering av renskötseln. Någon
omprövning av frågan .om den rällsliga grundvalen för samernas renskötselrält har därvid ej ägl rum. Förslaget bygger .alltså i delta avseende på
samma förutsättningar som den gällande Jagen. Svenska samernas riksförbund har emellertid vid remissliehandlingen - liksom i andra sammanhang - hävdat att samerna har en starkare rätt till renbetesmarken än som
kommil till uttryck i renbeteslagen. Förbundet menar, alt samerna har en
uråldrig, på hävd och de svenska myndigheternas erkännande grundad rätt
till marken, som är att likställa med äganderätt eller ständig besittningsrätt.
Med denna utgångspunkt borde enligt förbundets uppfattning åtskilliga bestämmelser i den nya lagen, framför allt de bestämmelser som avser att ge
skydd för renskötselrätten, utformas på annat sätt än som skett i förslaget.
Då förbundet får antagas på ett representativt sätt spegla opinionen bland
samerna, föreligger alltså den situationen, att själva den principiella grundvalen för lagstiftningen ej godtages av den därav berörda folkgruppen. Detta förhållande är givehis inte tillfredsställande. Erinras må i detta sammanhang om de svårigheter som förelegat vid tillämpningen av 1927 års
10

Riksdagen 1971. 1 saml. Nr 51

262

Kungl. Maj:ts proposition nr51år1971

svensk-finska laxfiskekonvention till följd av alt orlsbefolkningen pa svenska
sidan av Torne älv ej velat erkänna kronans anspråk på regalräll i älven
(se NU 1968: 16 s. 109 f). I rådande läge och i avbidan på att föreliggande
tvistefrågor prövas av domstol synes dock få accepteras, att lagstiftningen
bygges upp på samma grund som hittills.

Regeringsrådet Hjern:
De förslag som nu i olika hänseenden framlägges har till syfte alt stärka
rennäringen för alt därigenom bevara den samiska kulturen. Man föreställer sig nämligen med rätt eller orätt, att denna kultur inte kan fortleva,
om inte renskötseln får utgöra basen för samernas existens. Rennäringen
är emellertid en näringsgren med dålig lönsamhet, varför det inle är ägnat
att förvåna att samerna söker sig till yrken som är säkrare och mera välbetalda. Det är numera ett mycket litet antal människor som ägnar sig
åt renskötsel - i runt tal 2 500, fördelade på ett femtiotal byar - och denna siffra kommer väl efterhand att minska, om inte rennäringen och samerna får ett sådant stöd, att det framstår som attraktivt för samerna att
livnära sig på renskötsel. Det är tvivel underkastat, om den nu föreslagna
rennäringslagen i någon högre grad kan sägas bidraga till rennäringens förkovran.
Visserligen måste det vara en källa Lill tillfredsställelse att det allmännas
hittillsvarande förmynderskap över de renskötande samerna nu häves,
låt vara att möjligheter till ingripanden från det allmännas sida alltjämt
består (se t. ex. 72 §), men glädjen över frigörelsen torde måhända i någon
mån grumlas av de svårigheter och problem, vartill de nya reglerna om
samebys förvaltning med all sannolikhet kommer att ge upphov. ·
I materiellt avseende innebär den föreslagna rennäringslagen inle mycket
nytt. Man kunde däremot kanske ha väntat sig, att den för samerirn så betydelsefulla renskötselrätten skulle ha omgärdats av elt bättre skydd för
sitt bestånd än det lagförslaget innehåller. Enligt 26 § skall renskötselrätten
sålunda kunna upphävas för visst markområde, när området behövs inte
bara för riågot av de ändamål som anges i 1 § expropriationslagen utan även
för annat ändamål av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. En regel
av detta slag Lorde, därest mera omfattande exploateringar skulle företagas
inom de områden, där samerna av ålder bedrivit sin näring, kunna utgöra
ctl farligt hot mot de renskötande samernas försörjningsmöjligheler. Xndamål av mera väsentlig betydelse från allmän synpunkt än ett litet anlal
samers intresse av ett få upprätthålla renskölseln lorde nästan alllid kunna
åberopas, när dessa båda intressen kolliderar. Frågan om upphäYande av
rcnskölsclrällen skall visserligen prövas av Kungl. Maj :t, men detta förhållande utgör knappast någon säker garanti för samerna, särskilt som exploateringen av berörda omi·åden till mycket stor del torde komma alt be-
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drivas av statliga myndigheter och företag eller av privata bolag, uppmuntrade av statliga lokaliseringsstöd.
Betänkligheter möter också de regler, som föreslagits beträffande rennäringens lokala organisation. Dessa förefaller nämligen ej att i tillräcklig
grad ta hänsyn till de speciella förhållanden, varunder samerna lever och
arbetar; de ter sig närmast verklighetsfrämmande med tanke på att många
av byarna har så få medlemmar. Man frågar sig, om det inte är möjligt att
genom sammanslagningar få till stånd färre enheter med ett medlemsantal som verkligen förmår bära upp den tänkta organisationen. Mot innehållet i de särskilda paragraferna torde i och för sig några allvarligare anmärkningar visserligen ej kunna riktas. Det är emellertid sannolikt, att
samerna kommer att få mycket svårt att inordna sig under de nya bestämmelser det här gäller och att tillämpa dem. Bestämmelserna synes också
bära frö till allsköns tvister, inte bara mellan bymedlemmarna utan även
mellan byn och enskilda medlemmar. Själva organisationen kan på så sätt
i värsta fall få en förlamande inverkan på renskötseln.
Det hade varit önskvärt, att reglerna om den lokala organisationen fått
en betydligt enklare och för samernas förhållanden bättre anpassad utformning. Detta hade säkerligen kunnat ske med bibehållande av de bärande
elementen i förslaget, en beslutande bystämma och en verkställande slyrelse
med tyngdpunkten till alldeles övervägande del lagd på den senare. I nuvarande läge torde dock ej annat vara att göra än att avvakta erfarenheterna
av den nya ordningen och att i sinom tid vidtaga de korrigeringar som visar
sig behövliga.
1

§

Lagrådet:
I tredje stycket av denna paragraf stadgas, att adoptivbarn och dess barn
har rätt till renskötsel som om adoptivbarnet varit adoptantens eget barn.
Härigenom utmärkes, att rätt till renskötsel kan förvärvas genom adoption
eller att adoption kan leda till sådan rätl. Med stadgandet avses emellertid
även, såsom av motiven framgår, att bortadoption av ett samebarn kan leda
till förlust av renskötsclrätt för barnet genom att de rättsliga banden mellan ·
barnet och dess släkt skäres av. Denna sistnämnda effekt av en adoption
framgår ej tydligt av avfattningen. Lagrådet föreslår, all stadgandet i närmare överenstämmelse med de sakkunnigas förslag erhåller den lydelsen,
att adoptivbarns och dess barns rätt till renskötsel bedömes efter adoptantens härkomst samt dennes och hans föräldrars befattning med rcnskölscl.
Om, såsom ifrågasatts i samband med 1970 års ändringar i adoptionsIagstiftningen (prop. 1970: 186 s. 52), ett allmänt lagstadgandc införes om
att adoptivbarn har samma rättsställning som biologiska barn, torde nu
förevarande bestämmelse kunna utgå.
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Stadgandet om verkan av adoption är närmast en specialbestämmelse med
anknytning till huvudregeln i första stycket och kan lämpligen fogas till
nämnda stycke som en andra punkt.

2 §
Lagrådet:
Enligt andra stycket kan länsstyrelsen, om särskilda skäl föreligger, upphäva. renskötselrätt för den som förvärvat sådan rätt genom giftermål, om
äktenskapet sedermera upplösts genom äktenskapsskillnad eller det dömts
till återgång i äktenskapet. Del sägs ingenling i paragrafen om på vad sält
fråga om renskötselrättens upphävande skall komma under länsstyrelsens
bedömning och vilka som blir behöriga att väcka sådan fråga. Det får emellertid anses ligga i .sakens natur att länsstyrelsen inte av eget initiativ kan
taga upp ärenden av detta slag utan det får förutsättas, att någon gör formlig framställning i saken. Behörighet att göra sådan framslällning synes i
första hand böra tillkomma tidigare maken. Initiativrätt bör icke heller
frånkännas medlem av samebyn och byn själv.
3 §

Lagrådet:
I denna paragraf, liksom i flera av de följ ande, förekommer termen "kronomark". Motsvarande beteckning i renbeteslagen är "mark som tillhör
kronan", och av motiven framgår att även enligt förslaget åsyftas mark,
till vilken staten innehar äganderätten. Enär innebörden av "kronomark"
möjligen kan föranleda tvekan, synes lämpligt att i denna paragraf, då ordet först möler, deltas betydelse anges. Så kan ske genom att i lagrummet
talas om "mark som tillhör staten (kronomark)".

9 §
Regeringsrådet Hjern:
Tredje stycket av förevarande paragraf stadgar förbud för sameby att
driva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel. Förbudet bottnar i farhågor för att sameby genom en mera expansiv ekonomisk verksamhet skulle
ta stora risker och därigenom äventyra renskötseln. Bortsett från att förbudet andas '\iss underskattning av samernas förmåga att själva sköta
sina angelägenheter som illa rimmar med den tilltro man har till samernas
möjlighet att underkasta sig de rätt invecklade, nya reglerna rörande samebys förvaltning är det till en början svårt alt förstå varför förbudet skall
omfatta även sådan verksamhet som har mycket nära samband med renskötseln. Det förhåller sig ju också så att inte alla medlemmar i samebyn
är renskötande. Och även för de rensköt ande samerna kan läget av skilda·
anledningar bli så prekärt, att det kan vara en fördel, att det finns annan
verksamhet att falla tillbaka på. För mig framstår det som önskvärt att
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sameby får ägna sig åt all slags ekonomisk verksamhet som är ägnad att
stärka byns ställning, även om detta skulle gå ut över renskötseln. Det får
visserligen anses som synnerligen angeläget att man slår vakt om denna
näringsgren, men intresset synes dock främst böra inriktas på samerna
själva och deras möjligheter att i likhet med övriga medborgare skaffa sig
en hygglig försörjning. Det är knappast troligt att samerna med full frihet
i det hänseende det här gäller skulle hänge sig åt ekonomisk verksamhet av
direkt främmande slag. Jag anser därför att det ifrågavarande stadgandet
i tredje stycket utan större olägenhet kan avvaras.

10 §

Lagrådet:
Sameby skall enligt andra stycket äga rätt alt förelräda medlemmarna i
ärende som rör renskötselrätten eller medlemmarnas gemensamma intressen inom rennäringen i övrigt. Såsom anges i motiven åsyftas här inte bara
frågor som rör den egentliga renskötseln utan även t. ex. frågor om jakt
eller fiske .. Jakt- och fiskerätt ingår enligt lagen som birättigheler i renskötselrätlen. Det torde ej få anses föreligga hinder mot att sameby för
medlemmarnas räkning för talan även angående sådana rättigheter i avseende å rcnbetesområdena som har samband med renskötseln och som de
förmenar sig ha på annan grund än förevarande lag.
11 §

Lagrådet:
I punkt 2 av denna paragraf talas om renskötselberättigad som "bedrivit
renskötsel" inom byns betesområde. De citerade orden kan - särskilt vid
jämförelse med uttrycken "deltar i renskötseln" i punkt 1 av samma paragraf och "driver renskötsel" i 12 och 13 §§ - ge inlryck av att syfta på endast den som är renskötande i den mening som avses i 13 §. Då emellertid i
punkt 2 liksom i punkt 1 även avses den som biträder annan med skötsel
av dennes renar, hemställer lagrådet att punkt 2 omformuleras. Dess lydelse kan lämpligen vara "renskötselberättigad som deltagit i renskötsel
inom byns betesområde och haft detta till stadigvarande yrke samt ej övergått till annat huvudsakligt förvärvsarbete".

26 §
Jzzstitieråden Brunnberg och Bergsten:
Enligt denna paragraf skall renskötselrält kunna upphävas för visst
markområde, när området behövs för något av de ändamål som uppräknas
i 1 § expropriationslagen. Möjligheten att upphäva renskötselrätt skall
emellertid ej vara begränsad till dessa fall, utan sådant upphävande skall
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kunna ske även när området behövs för annat ändamål av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Renskötselrälten är ett slags nyttjanderätt,
som får anses som en sådan särskild rätt som avses i 1 § andra stycket expropriationslagen, låt vara att den ej är knuten till bestämd fastighet.
Det kan ifrågasättas om det är principiellt riktigt att medge tvångsingrepp
i denna rättighet för tillgodoseende av ändamål, som eljest ej kan åberopas
som grund för expropriation. Såsom departementschefen framhållit råder
emellertid inom renskötselområdet speciella förhållanden, som gör en sådan något vidgad möjlighet till ingrepp i renskötselrätten önskvärd. l\led
hänsyn härtill och då redan gällande rätt medger upphävande av renskötselrätt utan närmare specificering av ändamålen (5 § renbeteslagen) finner vi förslaget kunna godtagas.

Regeringsrådet Hjern och justitierådet Gyllensvärd:
Första stycket i denna paragraf avser endast fall, då fråga är om markområde som ej är utan väsentlig betydelse för renskötseln Detta framgår
av det följande innehållet i paragrafen. Enligt vad som föreslås skall i dessa
fall renskötselrätten få upphävas, när området behövs inte bara för ändamål som kan tillgodoses genom expropriation utan också för annat ändamål
av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Meningen är alltså alt renskötselrätten inte skall behandlas på samma sätt som annan i·ätt till fast
egendom utan tvångsvis kunna - efter prövning i föreskriven ordning bringas att upphöra, när det behövs för tillgodoseende av ändamål som inte
kan föranleda expropriation. Några bärande motiv för att i de åsyftade fallen låta renskötselrätten vara på detta sätt underkastad mindre restriktiva
regler i fråga om förutsättningarna för tvångsingripande föreligger ej enligt vår mening. Den omständigheten, att den nyttjanderätt som tillkommer
samerna grundas direkt på lagstiftning, medför inte att behovet av trygghet
är för deras del mindre framträdande än för innehavare av rältigheter, som
tillkommit genom privaträUsliga upplåtelser. Inte heller kan med fog påstås, att de allmänna intressen som kan stå mot samernas skulle vara av
sådan särskild beskaffenhet att andra materiella regler för ett tvångsingripande är påkallade än de som finns upptagna i eljest gällande lagstiftning. Att renskötselrätten, såsom anförts i remissprotokollet, bör kunna
få vika för alt behovet av mark för vissa kollektiva anläggningar för det
rörliga friluftslivet skall tillgodoses synes inte böra ifrågakomma så länge
expropriationslagen inte medger ingripande till förmån för sådant ändamål.
Det kan nämnas, att expropriationsutredningen härvidlag föreslagit möjlighet till expropriation. Med anledning av vad som i remissprotokollet vidare sagts om anläggande av renforskningsstation vill vi framhålla all, om
det kan tänkas visa sig angeläget från allmän synpunkt med elt formligt
undantagande av mark från samernas begagnande för ett sådant eller liknande ändamål, som är avsett att på lång sikt vara till gagn för renskötseln,
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och fallet inle kan anses täckt redan i gällande lag (jfr 1 § första stycket
14 cxproprialionslagen), frågan om vidgade möjligheter till tvångsingripande synes böra övervägas i samband med den förestående översynen aY
expropriationslagen.
Som motiv för att i förevarande paragraf göra ändamålsbcskrivningen
något mera tänjbar än enligt exproprialionslagen har även anförts, att samerna i princip saknar dispositionsfrihet över renskötselrätten, vilket innebär att även oni de är beredda att avstå från utövning av renskölselrätten på viss mark de saknar möjlighet alt med hindan<le verkan träffa
avtal därom. Detta utgör dock enligt vår mening inte något skäl för att tillerkänna Kungl. Maj :t en allmän befogenhet att utan hänsyn till den inställning samerna i det enskilda fallet givit ullryck åt förordna om renskötselrättcns upphävande, när det behövs för ändamål av väsentlig betydelse från
allmän synpunkt. Om det anförda motivet anses böra föranleda, att Kungl.
Maj :t skall kunna förordna om rättighetens upphävande även för andra
ändamål än som kan tillgodoses genom expropriation, bör möjligheten
härtill begränsas till situationer, då företrädare för sameintresset tillstyrkt
ansökan om upphävande.
I enlighet med det sagda föreslår "\'i, att i första stycket orden "eller för
annat ändamål av väsentlig betydelse från allmän synpunkt" får utgå.

28 §
Lagrådet:
I fråga om ersättning för skada eller olägenhet med anledning av att
renskötsclrätt upphäves enligt 26 § innebär det remiltCrade förslaget, att
när skadan eller olägenheten drabbar bestämd person ersättningen skall
utgå till denne, medan ersättningen i annat fall skall fördelas mellan samefonden och vederbörande sameby efter vad som är skäligt. Att frågan om
fördelningen mellan samefonden och samebyn på detta sätt skall prövas
i varje särskilt fall efter skälighet kan som departemenlschefen själv medger leda till intressemotsättningar. Till undvikande härav vill lagrådet, i anslutning till de sakkunnigas av flerlalet remissinslanser godtagna förslag,
förorda att i stället en schablonregel om hälflendelning får gälla. Det är
dock givet att en sådan regel ej passar för alla situalioner. Möjlighet alt tilllämpa en annan fördelningsgrund bör finnas för fall då särskilda skäl därtill föreligger. Om exempelYis upphävandet avser begränsad tid (jfr 26 §
tredje stycket) eller eljest fråga är om skada av mer eller mindre tillfällig
art, kan det vara anledning att tillerkänna samebyn hela eller i varje fall
mer än halva crsältningsbeloppet.
När renskötselrätt upphäves till följd av företag enligt vattenlagen, gruvJagen etc., skall ersättning i enlighet med berörda lagar utgå till sakågare
som lider skada eller olägenhet därav. Det torde härvid få förutsättas att
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i den mån bestämd person ej drabbas förevarande bestämmelse i rennäringslagen skall vara vägledande. Ersättning som ej utgår till bestämd person
bör alltså fördelas mellan samefondcn och samebyn enligt de grunder som
där anges.

29 §
Lagrådet:
Hänvisningen till de allmänna bestämmelserna i expropriationslagen innebär såsom framhålles i motiven bl. a. att den för vars räkning upphävandet av renskötselrätten sker skall anhängiggöra talan vid expropriationsdomstolen. Härvid bör såsom innehavare av renskötselrätlen anses den
sameby inom vars betesområde upphävandet skall ske. Det är alltså denna
som bör instämmas till domstolen. Eftersom samebyn företräder medlemmarna i frågor som rör renskötselrätten (10 § andra stycket), torde enskild
medlem av byn ej behöva särskilt instämmas, även om upphävandet medför skada eller olägenhet som speciellt drabbar honom. I administrativ
ordning bör tillses att samefonden, som normalt skall ha del av sådan ersättning som ej tillfaller enskild person, blir underrättad om rättegången.

30 §
Lagrådet:
Från det i paragrafens första stycke givna förbudet mot aiwändning av
mark på sätt som medför avsevärd olägenhet för renskötseln göres enligt
andra stycket undantag bl. a. i fråga om område med fastställd stadsplan
eller byggnadsplan. Den avsedda innebörden av nämnda nndantagsregeI
torde vara, att hinder ej skall föreligga alt använda marken i enlighet med
den fastställda planen. Lagtexten torde böra förtydligas, så alt denna innebörd kommer till klarare uttryck.
34 §

Lagrådet:
I det fall då upplåtelse enligt 32 § avser rätt för någon att tillgodogöra
sig naturtillgångar skall enligt förslaget ersättning utgå för den skada eller
olägenhet som upplåtelsen medför. Vem som skall utge ersättningen anges
ej. Det är önskvärt att lagtexten ger klart besked i frågan. Mest följdriktigt
synes vara, alt staten får svara för ersättningen gentemot den skadclidande,
givetvis med möjlighet för staten att få kompensation genom att hålla sig
till nyttjanderältshavaren.

35 §

Lagrådet:
Föreskrift om reninnehavet får enligt andra stycket ej ges sådant innehåll all renskötande medlems fortsatta verksamhet äventyras. Bestämmelsen
är enligt de sakkunnigas motiv (s. 89) avsedd att klargöra, att den som
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redan driver rennäring ej skall hindras från att fortsätta driften i huvudsakligen samma omfattning som tidigare. Den avsedda innebörden synes
komma till något klarare uttryck, om "äventyras" utbytes mot det i de sakkmmigas lagförslag använda uttrycket, "omöjliggöres eller väsentligt försvåras".

38 §
Lagrådet:
Då någon lagregel inte föreslås om när styrelsen för en .sameby är beslutför, bör frågan lämpligen regleras i stadgarna. Att uppställa krav på
att stadgarna alllid skall innehålla föreskrift i detta hänseende synes emellertid inte påkallat, men det bör finnas möjlighet att, såsom skett i det av
de sakkunniga framlagda förslaget till normalstadgar, meddela sådan föreskrift. Den omständigheten att frågan om styrelsens beslutförhet ej uttryckligen nämnts i uppräkningen i denna paragraf får ej anses lägga hinder i
vägen härför. Om annat inte bestäms i stadgarna, torde få anses gälla, att
styrelsen skall vara fulllalig för att beslut skall kunna fattas. Har ordinarie
ledamot blivit kallad men uteblivit, skall självfallet suppleant, när en sådan
finns utsedd, kunna inträda.

Regeringsrådet Hjern:
I anslutning till sista punkten av förevarande paragraf anser jag böra
påpekas att, då däri talas om "föreskrifter om renskötseln", därmed inte
torde avses sådana föreskrifter om reninnehav, varom stadgas i 35 §.Dylika
föreskrifter tänkes nämligen skola meddelas i de särskilda fall, då lantbruksnämnden beslutat om maximering av renantalet eller om det eljest, t. ex. på
grund av någon inträffad händelse, behövs för att främja renskötseln och
låter sig lämpligen inte bestämmas till innehållet på förhand.
För egen del föreslår jag emellertid - med hänvisning till vad jag anfört
vid 9 § - att punkten ändras på så sätt att föreskrifternas begränsning till
renskötseln slopas. Såsom punkt 10 skulle till följd därav upptagas "de
ytterligare föreskrifter som behövs".
45 §

Lagrådet:
I första punkten av första stycket föreskrivs att brist, som uppkommer
genom att renskötande bymedlem inte fullgör sin betalningsskyldighet enligt 42-44 §, skall genom ny debitering fördelas mellan övriga renskötande
medlemmar i förhållande till deras reninnehav. Enligt lagrådets mening bör
- i överensstämmelse med vad som i motsvarande hänseende gäller enligt
annan lagstiftning (59 § första stycket lagen om enskilda vägar och 26 §
första stycket lagen om vis.sa gemensamhets anläggningar) - denna utdebitering i anledning av brist ske efter samma grund som den ursprungliga
IOt
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fördclnh1gen av betalningsansvaret för den likvid nirom är frågn. 01'den
"i förhållande till deras reninnehav" bör därför utbytas mot "i förhållande
till deras inbördes skyldighet att snira för likviden".

46 §

Lagrådet:
Det i andra stycket inskrivna kravet på kvalificerad majoritet synes av
ordalagen alt döma nårmast böra hånföras till beslutet om amorleringsplanens antagande, men avsikten torde vara att det skall avse beslutet om
upptagande av lån. I tydlighetens intresse bör en jåmkning komma till ständ.
Enligt de sakkunnigas förslag sku lie lån som avses i paragrafen återbetalas genom uttaxeringar på byns samtliga renskötandc medlemmar, och
de sakkunniga torde ha menat alt alla de som är medlemmar vid liden för
ålerbetalningen också skall slutligt svara för vad som amorteras. Xågon
motsvarande regel återfinns visserligen inte i det remillerade förslaget, men
dcpartcmentschefen har å andra sidan inte förklarat sig i della avseende
Laga avstånd från de sakkunniga, vilket möjligen kan uppfattas som om
han ansett att vad de sakkunniga föreslagit skall gälla utan al L det behöver
komma till direkt uttryck i lagtexten. Med anledning härav vill lagrådet
påpeka, att man vid avbetalning på lån som det här är fråga om har att förfara på samma sått som vid betalning av annan skuld och ·att den slutliga
fördelningen skall ske i enlighet med 40 och 41 §§. Hiirav följer all det kan
inträffa att någon eller några av de renskölande bymedlemmarna inlc skall
åläggas betalningsskyldighel.
47 §.

Lagrådet:
:Motsvarighet till bestämmelsen i andra stycket har föreslagits av de sakkunniga. Bestämmelsen bygger på att ilitrångsersältning kan, även när den
avser skada eller olägenhet som särskilt drabbat bymerllem, komma alt tillerkännas samebyn. Reglerna om ersättningens bestämmande i del remitterade förslaget har emellertid till skillnad från vad som var avsell att gälla
enligt sakkunnigförslaget den innebörden alt ersätlningen skall, när skadan
eller oHigenhelen drabbat viss person, bestämmas att utgå direkt till denne
också om han är bymcdlem. Bestämmelsen i fråga har diirför inte något
berättigande i det nu föreliggande förslaget utan hör utmönstras diirnr.

49 §
Regeringsrådet Hjern:
Enligt de sakkmmigas förslag (2 kap. 15 §) skall styrelseledamot vara
medlem av samebyn. Ehuru detta förslag inte mött någon kritik vid remissbchandlingen har i departementsförslaget denna bestämmelse utan motivering fått utgå. Deparlementsförslagets ståndpunkt lär vara, alt äYen utom-
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stående skall kunna utses till ledamot av styrelsen. För egen del biträder
jag de sakkunnigas förslag och föreslår därför att som andra punkt i första
stycket av förevarande paragraf föreskrives att styrelseledamot skall vara
medlem av byn och ej får vara omyndig.

52 §
Lagrddet:
I andra stycket meddelas bestämmelser om särskild firmaleclmare. Eftersom lagförslaget ej innehåller bestämmelser om samebys firma och firmaregler i annan författning ej torde vara tillämpliga, föreslår lagrådet att
termen "firmatecknare" får utgå och att i lagrummet i stället talas om att
styrelsen kan bemyndiga särskild person att företräda samebyn.
59 §

Lagrådet:
I denna paragraf behandlas frågor om rösträtt vid bystämma. Skilda
regler ges för renskötande medlemmar och andra. Eftersom samebyns huvudsakliga arbetsuppgifter gäller renskötseln är huvudprincipen en1igt förslaget att rösträtt skall tillkomma endast de renskötande medlemmarna.
Härifrån göres dock undantag i punkt 1, enligt vilken varje myndig medlem i byn har rösträtt i fråga som rör ändring av stadgarna, utseende av
ordförande på bystämma eller av revisor eller beviljande av ansvarsfrihet
för styrelsen. I alla övriga frågor skall enligt punkt 2 endast renskötande
medlem ha rösträtt. Beträffande ändring av stadgarna föreskrives vidare i
punkt 7, att för beslut därom fordras kvalificerad majoritet, nämligen två
tredjedelar av det på stämman företrädda röstetalet samt flertalet av byns
myndiga medlemmar. Enligt denna ordning skall alltså antagande av stadgar, första gången detta blir aktuellt, vara förbehållet de renskötande medlemmarna, under det att vid ändring av stadgarna - änn i frågor som
uteslutande rör själva renskötseln - rösträtt skall tillkomma alla myndiga
hymedlemmar. Grunden för nämnda regler om stadgeändririg är enligt vad
de sakkunniga utan invändning från departementschefen anfört, att tlessa
ärenden är av sådan vikt för alla medlemskategorier att det är motiverat
med särskilda omröstningsregler för dem, avsedda att garantera att ingen
grupps intressen lämnas obeaktade.
Enligt lagrådets mening är det lämpligt alt de icke renskötande medlemmarna i byn får deltaga i beslut om vissa stadgeändringar som kan anses
gälla byn i dess helhet. Däremot anser lagrådet att i frågor om renskölselns
praktiska anordnande och de renskötande medlemmarnas ekonomiska rättigheter och skyldigheter med avseende på denna näring huvudprincipen bör
gälla eller alltså att endast dessa medlemmar skall äga rösträll. Särskilt
kan i detta sammanhang nämnas den med det remitterade förslaget förenade
risken för att, om motsättningar skulle uppkomma mellan de båda nämnda
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kategorierna av medlemmar, ändringar som de renskötande ansåge erforderliga och betydelsefulla inte kunde genomföras.
Lagrådet föreslår att förevarande paragraf ändras så, att regeln i punkt 1
om rösträtt för alla myndiga bymedlemmar beträffande stadgeändring begränsas till vissa ämnesområden i enlighet med vad förut sagts. Lagtekniskt
kan detta lämpligen ske genom hänvisning till punkter i 38 § :ns uppräkning av vad som skall regleras i stadgarna. De som härvid bör komma i
fråga är punkterna 1-6, som behandlar för alla bymedlemmar gemensamma angelägenheter. Även kravet i punkt 7 av 59 § på att beslut om stadgeändring för att vara giltigt skall biträdas av flertalet av byns myndiga medlemmar bör begränsas till att gälla frågor som avses i punkterna 1-6 i 38 §.

Regeringsrådet Hjern:
Om mina förslag vid 9 och 38 §§ godtages, påverkas utformningen av förevarande paragraf.
68 §

Lagrådet:
Enligt tredje stycket av förevarande paragraf skall renlängd fastställas
av bystämma. Då enligt lagrådets mening motsvarande bör gälla, när längden av anledning som anges i första stycket skall rättas, föreslår lagrådet
att i tredje stycket föreskrives, att bystämman fastställer renlängden och
beslutar om rättelse däri.

72 §
Regeringsrådet Hjern:
Den vidlyftiga regleringen av samernas rätt att själva sörja för renskötseln i de former lagen anvisar torde grundas på uppfattningen att samerna
verkligen också har förmågan att tillvarataga denna rätt. Mot denna bakgrund
ter sig stadgandet i andra stycket, att länsstyrelsen - om renskötseln är
bristfällig - kan förordna syssloman att omhändertaga renskötseln i byn
och förvalta byns övriga ekonomiska angelägenheter, som inkonsekvent och
onödigt ingripande. Enligt min mening bör därför de i paragrafen intagna
bestämmelserna om syssloman utgå.
83 §

Lagrådet:
Det är självfallet avsett, att märkning av renkalv under tiden den 1 januari-den 1 maj skall kunna ske utan särskilda formaliteter, om märkningen ombesörjes av samebyn (jfr 37 § andra stycket). I tydlighetens intresse torde detta böra anges i lagtexten.
Bestämmelsen i andra stycket torde böra ges den avfattningen, att märk-
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ning får ske även efter utgången av april, om samebyns styrelse medger
det. Medgivande skall givetvis ej ges annan än den som enligt styrelsens
bedömande är ägare till renen.

85-89 §§

Lagrådet:
Av 87 § punkt 4 kan utläsas, att koncessionshavare ej skall få mottaga
skötesrenar från annan än den som inom det område som konces·sionen avser äger eller brukar jordbruksfastighet. För att detta skall komma till
klarare uttryck bör till 85 § första stycket fogas stadgande, alt koncessionen
kan innefatta rätt att mottaga skötesrenar från ägare eller brukare av jordbruksfastighet inom koncessionsområdet. Om så sker, kan i 87 § punkt 4
orden "från ägare eller brukare av jordbruksf'astighet inom koncessionsområdet" uteslutas.
Enligt 87 § punkt 5 skall i koncessionsbeslut anges i vad mån koncessionshavaren har rätt att anlägga stängsel, uppföra byggnader och taga
virke inom koncessionsområdet. Meningen torde vara att rätt som här avses skall medges koncessionshavaren inom ramen för bestämmelserna i 16
-22 §§. Att nämnda bestämmelser skall iakttagas följer av regeln i 89 §
andra stycket, att bestämmelserna om sameby och dess förvaltning i tillIämpliga delar gäller i fråga om sameby för koncessionsrcnskötsel. För att
sambandet mellan 87 § punkt 4 och de ifrågavarande bestämmelserna i 16
-22 §§ skall framgå tydligare synes emellertid lämpligt att omdisponera
paragraferna så, att 89 § kommer före 86 §.

90 §
Lagrådet:
I anslutning till innehållet i första stycket torde böra påpekas alt då där

föreskrives, att länsstyrelses åligganden enligt lagen fullgöres såvitt avser
Västernorrlands län av länsstyrelsen i Västerbottens län och såvitt avser
Kopparbergs och Gävleborgs län av länsstyrelsen i Jämtlands län, därmed
även avses att besvär enligt 98 § skall riktas till länsstyrelserna i Västerbottens resp. Jämtlands län och upptagas av dessa, ehuru enligt vanliga
grundsatser annan länsstyrelse är rätt forum.
Utöver vad som stadgas i denna paragraf om vilken länsstyrelse eller
lantbruksnämnd som i vissa fall skall vara behörig meddelas i 39 och 74 §§
bestämmelser som anger att ärenden om registrering ankommer på länsstyrelsen i det län där samebyns styrelse har sitt säte. Det torde vara klart
att även i andra fall, då ett till länsstyrelses eller lantbruksnämnds prövning hörande ärende har anknytning till viss sameby, den myndighet är
behörig inom vars område byns styrelse har sitt säte, såvida ej annat följer
av första stycket i denna paragraf.
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Paragrafen synes få en bättre placering, om den insättes först efter 97 §
i det remitterade förslaget.
Vid denna paragraf har departementschefen berört frågan om tillämpning av den s. k. kommunikationsprincipen. I de sakkunnigas förslag ingår
vissa bestämmelser, som i enlighet med denna princip ålägger myndighet
att bereda dem som beröres av en ifrågasatt åtgärd tillfälle att yttra sig
innan åtgärden beslutas (se särskilt 8 kap. 5 § i förslaget). Deparlementschefen har uteslutit dessa regler med motiveringen att kommunikalionsprincipen gäller inom rennäringens område utan att några bestämmelser
behöver meddelas därom. Enligt lagrådets mening är inte minst när det
gäller samernas förhållanden grundsatsen alt berörda personer skall få tillfälle att yttra sig så väsentlig, att uttryckliga bestämmelser därom bör finnas. Då det emellertid kan vänlas att bestämmelser i ämnet, som blir lilllämpliga även inom förevarande område, kommer alt ges i den lagstiftning
om förvallningsförfarandet som är under förberedande torde såsom departementschefen föreslagit frågan här kunna lämnas oreglerad.

91 §
Lagrådet:

I denna paragraf föreslås vissa regler om strikt skadeslåndsansvar för
sameby, avsedda att ersätta nuvarande detaljerade bestämmelser i renbetcslagen om renägares skyldighet att utge gottgörelse för skada genom renar.
Det bör understrykas att, såsom också departcmentschefen framhåller, reglerna inte utesluter tillämpning av allmänna skadeståndsregler. En skadelidande skall sålunda ha möjlighet att vända sig direkt mot den som vållat
skadan eller alt av samebyn kräva skadestånd även i andra fall än som anges i paragrafen, om byn exempelvis är ersättningsskyldig enligt vad som
gäller om principalansvar.
Att såsom nu föreslagits samebyn i stället för den enskilde renägaren
göres primärt ansvarig utan hänsyn till om vållande föreligger är en följd
av att det alltid skall vara byn som för de rcnskölande medlemmarnas
räkning ombesörjer renskötseln. De jämkningar i fråga om det objektiva
ansvaret som förslaget i övrigt innebär har huvudsakligen föranletts av elen
övergång som skett till en mera extensivt bedriven renskötsel och av den
därigenom ökade risken för skadegörelse. Det har gällt alt finna en efler
de nya förhållandena avpassad lösning, som tillgodoser de skadelidandes
intressen ulan att samebyarna oskäligt betungas. Samtidigt har det varit
angeläget att åstadkomma en mera enkel och överskådlig reglering än den
nuvarande.
Lagrådet har ej något att erinra med anledning av de allmänna överväganden som ligger till grund för förslaget och har heller inte någon väsentlig
anmärkning mot den lösning som framlagts. Emellertid vill lagrådet ifrågasätta om inte förslaget lägger ett oskäligt tungt ansvar på samebyn i sådana
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fall av skadegörelse, när det av utredningen framgår att byns renar inte
orsakat skadan. Särskilt otillfredsställande synes det vara alt man skall
kunna ålägga en sameby skadeslåndsansvar, fastän den kan visa alt skadan orsakats av renar från viss annan by och all de egna renarna inte har någon som helst del i skadan. ~len även i sådana situationer då det inte går alt
fastställa från vilken by de skadegörande renarna härrör skulle det vara
slötande, om ansvar kunde utkrävas av den hy, som till äventyrs kan styrka
att dess renar inte gjort skadan och som av allt att döma skulle sakna möjlighet att återkräva vad den tvingades utgiva. Visserligen skulle i ett sådant
fall - som säkerligen torde bli sällan förekommande - den skadelidande
bli utan ersättning. Situationen skiljer sig dock inte från vad som eljest
vanligen gäller, när en skada inträffat utan att man har klarhet i vem som
utfört den skadebringande handlingen, och det kan inte anses alt samebyn
i <letla speciella fall ligger närmare till att bära elen förlusl som uppkommi l.
l\Iecl anledning av vad som nu sagts föreslår lagrådet, att "även om"-satsen i slutet av första stycket får utgå och alt den i stycket föreskriv1rn skyldigheten för sameby att ersätta skada i stället göres beroende av att det
ej visas att skadan ej orsakats av hyns renar.
Bestämmelsen i andra slycket är avsedd all g~Llla, när enligl första stycket ansvar för skada åvilar mer än en sameby och det inte kan visas att
renar från någon av byarna orsakat skadan. Ansvarigheten fördelas därvid
lika mellan byarna. För det fall åter att det kan visas att skadan härrör trån
nftgon av byarna finns en regel i tredje stycket, oeh av vad som föreslås där
framgår att hela ansvaret i sista hand skall falla på den byn. Enligt lagrådets mening skulle reglerna vinna i tydlighet, om andra och tredje styckena med vissa jämkningar fördes samman lill ett slycke. Delta skulle
förslagsvis kunna få följ ande lydelse: "Avilar ersättningsskyldighel enligt
första stycket flera samebyar, fördelas ansvarigheten lika mellan byarna
inbördes. I\:an det visas alt renar från någon av byarna orsakat skadan,
svarar den byn gentemot de övriga för hela skadan."
Fjärde stycket behandlar det fallet att renar från flera byar orsakat
skada. Till en början anges i del remillerade förslaget, att ansvarigheten
mellan byarna skall fördelas med hänsyn Lill omfattningen av den skada
som varje bys renar orsakat. Någon regel med delta innehåll synes emellertid inte behövlig, eftersom en förutsättning för dess tillämpning m[tslc
vara att man kan särskilja de skador som de olika byarnas renar givit upphov till och, då så kan ske, frågan om byarnas ansvarighet hell blir att bedöma med ledning av föregående bestämmelser i paragrafen. I fjärde stycket föreskrives vidare enligt det remitterade förslaget att, när skadorna inte
kan särskilj as, fördelningen skall ske i förhållande till antalet renar som
utan bevakning fanns i trakten vid tiden för skadans uppkomst. ~fotiw
ringen ger vid handen att bestämmelsen är avsedd att i sak överensstämma
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med vad de sakkunniga föreslagit för motsvarande fall. I sakkunnigförslaget anges, att ansvarigheten skall delas i förhållande till antalet renar från
varje by, vilka vid tiden för skadans inträffande fanns i trakten och som
ej visas ha stått under sådan övervakning att de inte kunnat medverka lill
skadan. Lagrådet vill förorda att bestämmelsen får innehålla att, om skada
orsakats av renar från flera byar och det ej kan utredas i vilken omfattning
varje bys renar har del i skadan, ansvarigheten fördelas mellan byarna inbördes efter antalet renar från varje by som vid tiden för skadans uppkomst
fanns i trakten och som ej stod under bevakning. Såsom framgår av det
förut sagda bör inte i fjärde stycket dessutom ges någon särskild regel om
fördelningen, när skadorna kan särskiljas.

98 §
Lagrådet:

Första stycket av förevarande paragraf innehåller en besvärsregel, som
ger medlem i sameby rätt att hos länsstyrelsen föra talan mot vissa beslut
som fattats av bystämma, styrelse eller syssloman. Som besvärsgrunder
har angivits att beslutet ej tillkommit i behörig ordning eller eljest strider
mot lag eller annan författning eller mot samebyns stadgar eller kränker
klagandens enskilda rätt.
Bcsvärsregeln har utformats efter förebild av 30 § lagen om fiskevårdsområdcn, som i sin tur haft 13 § 4 mom. jaktlagen som mönster. Det må
även påpekas, att de i förevarande paragraf angivna besvärsgrunderna är
snarlika vissa av de besvärsgrunder som gäller vid anförande av kommunalbesvär (76 §kommunallagen).
Enligt uttalande av rennäringssakkunniga, vilkas förslag i förevarande
del tillstyrkts av departementschefen, skulle länsstyrelsen såsom klagoinstans enligt 30 § lagen om fiskevårdsområden ha att bedöma även lämpligheten av vissa beslut som överklagas. De sakkunniga har ansett att talerätten i hithörande fall borde utformas med denna bestämmelse som förebild.
Vad de sakkunniga anfört rörande räckvidden av den klagorätt som föreligger enligt 30 § lagen om fiskevårdsområden torde emellertid inte vara
rikligt. Det må erinras, att vid tillkomsten av det tidigare nämnda, i fråga
om besvärsgrunderna nästan likalydande sladgandet i 13 § 4 mom. jaktlagen föredragande departementschefen framhöll, att länsstyrelsens prövning
enligt hans uppfattning borde avse endast beslutets rättsgiltighet och att
någon befogenhet att sätta annat beslut i stället för det överklagade ej borde
föreligga (NJA Il 1952 s. 68). Och vid tillkomsten av lagen om fiskevårdsområden anfördes i ett av fiskeristyrelsen utarbetat förslag som delvis ligger till grund för lagen bl. a. att besvärsrälten i fråga om beslut av fiskcvårdsområde i huvudsak borde regleras på samma sätt som i 13 § 4 mom.
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jaktlagen och att tillräcklig anledning att låta länsstyrelsens prövning avse
även lämplighetssynpunkter ej syntes .föreligga (prop. 1960: 50 s. 214).
Lagrådet anser, till skillnad från vad de sakkunniga tydligen avsett, att
besvär i fall som åsyftas i förevarande paragraf inte bör få leda till omprövning av frågan om beslutets lämplighet. I fråga om besvärsgrunderna bör
paragrafen likväl få den av de sakkunniga och departementschefen föreslagna lydelsen, som enligt det förut sagda innebär alt besvärsprövningen endast
omfattar beslutets laglighet.
Beträffande frågan vilken länsstyrelse som är rätt forum för upptagande
av besvär enligt förevarande paragraf får lagrådet häinisa till vad lagrådet
anfört vid 90 §.
102 §

Lagrådet:
Av paragrafen bör framgå att rätt att meddela förordnande om uppskov
med verkställighet av beslut tillkommer inte den myndighet som meddelat
beslutet utan den till vilken talan skall fullföljas. Lagrådet föreslår att paragrafen får det innehållet, att beslut som avses i 98 och 99 §§ samt 100 §
första stycket länder till efterrättelse utan hinder av att talan däremot föres, om ej besvärsmyndigheten förordnar annat.

övergångsbestämmelserna
Lagrådet:
Den i punkt 5 föreslagna bestämmelsen innebär, alt uttrycken lapp, fjälllapp, skogslapp, fjällrenskötsel och skogsrcnskötsel skall, där de fortfarande
förekommer i lag eller annan författning, hädanefter avse motsvarande uttryck i nya lagen och att de således - genom att nya lagen inte skiljer mellan fjällsame och skogssame och endast räknar med en gemensam form av
renskötsel för alla samer - kan få en mer vidsträckt innebörd än de ursprungligen haft. Att införa en generell övergångsregel av delta slag utan
närmare undersökning av de konsekvenser den får i olika avseenden är inte
tillrådligt. Det kan nämligen inte uteslutas att den på någol område skulle
leda till resultat som är mindre väl förenliga med vad som åsyftats med den
författningsbestämmelse där det äldre uttrycket förekommer. Då det dessutom inte synes föreligga något egentligt behov av en övergångsregel i förevarande hänseende, hemställer lagrådet att punkt 5 får utgå.
I anslulning till bestämmelsen i punkt 7 finns det anledning att närmare
beröra frågan om hur den nya samebyorganisalionen skall införas och det
hittillsvarande systemet med lappbyar skall avvecklas. Det är uppenbarligen meningen att varje lappby skall i samband med den nya lagstiftningens
ikraftträdande ombildas till sameby, som avses i nya Jagen. Lappbyns tillgångar övergår därvid på samebyn, som i fortsättningen svarar för den gamla
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hyns förpliktelser. Att en ombildning skall ske på detta sätt är av sådan
betydelse att en uttrycklig bestämmelse synes påkallad.
Som anges i 7 § skall indelningen i byområdcn göras av lantbruksnämnden. Enligt motiven till nämnda paragraf är del meningen alt den nuvarande territoriella indelningen i lapphyområden skall vara den lokala basen
för samebyarna, men det framhålls att lantbruksnämnden bör undersöka
möjligheten av att skapa bättre förutsällningar för en rationell rendrift
genom större eller mindre jämkningar i den nuvarande gränsdragningen, vilket bör ske efler samråd med samebyarna. Enligt lagrådets mening är det
önskvärt att indelningen redan från början sker efter noggrann prön1ing i
enlighet med vad sålunda nämnts. Det är därför nödvändigt att erforderliga
förberedelser vidtages innan lagen sätts i kraft. Någon övergfmgsbestämmelse i della avseende synes icke vara erforderlig.
Först sedan en sameby antagit stadgar och registrering av byn och av
stadgarna erhållits torde ombildningen få anses fulll genomförd. Särskilda
regler för samebyn att gälla för tiden dessförinnan torde inte behövas utom
såvitt angår kallelse till bystämma. Vad som i detta avseende gällt för lappbyn enligt den för denna utfärdade byordningen bör lämpligen tillämpas
intill dess giltiga stadgar föreligger. En övergångsbestämmelse med delta
innehåll bör därför meddelas. Kungl. Maj :t bör emellertid även i övrigt, i
nära anslutning till vad som föreslagits i remissen, kunna i det särskilda
fallet låta äldre bestämmelser gälla under övergångstiden i stället för nya
lagens bestämmelser om sameby och dess förvaltning.
Under häm·isning till vad som nu sagts föreslår lagrådet alt bland övergångsbeslämmclscrna upptas en punkt med följande innehåll: "Lappby,
som avses i lagen (1928: 309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i
s,·erige, 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 hittills gälll för lappbyn.
fortfarande tillämpas. I den mån det behövs kan Konungen för tiden intill
dess registrering sålunda skett förordna, att äldre bestämmelser även i ÖYrigl skall Lillämpas på byn i stället för nya Jagens bestämmelser om sameby
och dess förrnllning."
I 3 § har renskölselområdel beskrivits på sådant sätt att det efter orden
omfattar även mark, som på grund av tidigare avgöranden, t. ex. enligt 5 §
renbeteslagen, undantagits från samernas begagnande. Avsikten är uppenbarligen inte att dessa äldre avgöranden nu skall förlora sin giltighet. Möjligen kan en övergångsbestämmelse härom böra meddelas för att onödiga
tvister skall förebyggas. Den kan förslagsvis innehålla alt, om genom beslut
före nya lagens ikraftträdande viss del av renskötselområdet undantagits
från utövning av renskötselrätten, beslutet fortfarande skall gälla.
Beträffande tillstånd som meddelats enligl 57 § renbeteslagen och som
omfallar lid även efter nya lagens ikraftträdande bör i en särskild punkt
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hland övergångsbestämmelserna föreskrivas, att tillståndet skall anses som
en enligt 85 § nya lagen meddelad koncession. Vad som närmare bestämts i
det ursprungliga tillståndet kommer härigenom fortsättningsvis att lända
till efterrättelse, men lantbruksnämnden har möjlighet att enligt 88 § i det
remitterade förslaget återkalla tillståndet eller föreskriva nya villkor.
I fråga om ordningsföljden mellan de olika bestämmelserna i förevarande avsnitt bör iakttagas, alt omedelbart efter ikraftträdandebestämmelsen följer den bestämmelse som i det remitterade förslaget återfinns i
punkt 6 och att avgörande för ordningen mellan övriga punkler blir placeceringcn i själva lagen av de stadganden till vilka öwrgångsreglerna hänför
sig.
Ur protokollel:

Ingrid Hellström

280

Kungl. Maj:ts proposition nr 51 år 1971

Utdrag av protokollet över jordbruksärenden, hållet inför Hans
Maj:t Konungen i statsrådet på Stockholms slott den
26 februari 1971.
Närvarande:
Statsministern PALME, ministern för utrikes ärendena NILSSON, statsråden
STRÄNG, Ac-iDERSSON, HOLMQVIST, ASPLING, SVEN-ERIC NILSSON, LUNDKVIST,
:MYRDAL, 0DHNOFF, \V1cKMAN, MoBERG, BENGTSSON, NoRLING, LöFBERG,
LIDB0'.\1, CARLSSON, FELDT.
Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Bengtsson, anmäler efter
gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter dels lagrådets yttrande över förslag till rennäringslag, dels vissa finansieringsfrågor m. m. i
samband med rennäringens omorganisation och anför.

Rennäringslagen
Lagrådet konstaterar inledningsvis att lagförslaget såvitt avser den rättsliga grundvalen för samernas renskötselrätt bygger på samma förutsättningar som 1928 års renbcteslag. Lagrådet erinrar samtidigt om att SSR vid
remissbehandlingen liksom i andra sammanhang hävdat att samerna har
en starkare rätt till renbetesmarkerna än som kommit till uttryck i gällande renbeteslag. Trots det otillfredsställande i att den berörda folkgruppen inte godtar den principiella grundvalen för lagstiftningen synes, uttalar
lagrådet, det i rådande läge och i avbidan på att föreliggande tvistefrågor
prövas av domstol få accepteras att lagstiftningen byggs upp på samma
grund som hittills.
Ända sedan tillkomsten av den .första renbeteslagen har i lagstiftningen
konsekvent hävdats att samerna inte får använda renbetesmarkerna för annat än renbete och sådana ändamål som har direkt samband med rennäringen. Att samerna inte vill godtaga de principiella grundvalarna för den
rättsliga regleringen bör inte få hindra en lösning av de alltmer trängande
problemen med renskötselns ralionalisering. Vill man avvakta slutlig domstolsprövning ·av föreliggande tvistefrågor, ·skulle det dröja åtskilliga år innan rationaliseringsproblemcn kunde lösas. Detta är enligt min mening inte
försvarligt.
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De av en ledamot uttalade farhågorna för att samerna kommer att få
mycket svårt att inordna sig under och tillämpa de nya bestämmelserna
för samebys förvaltning synes mig ogrundade. I åtskilliga avseenden innebär för:slaget en enklare reglering än den i lagen om ekonomiska föreningar.
Jag vill också erinra om att den ekonomiska förcningsrörelsen under de senasle årtiondena har utvecklats mycket snabbt. Föreningsformen har kommit till användning på många nya verksamhetsområden. F. ö. praktiseras
redan denna verksamhetsform på olika håll i l\"orrbottens län i form av
renägarföreningar och renskötarföreningar. Vidare kan nämnas att inom
lanlbruksstyrelsen tillsatts en arbetsgrupp, i vilken ingår bl. a. företrädare
för samerna, för att informera om den planerade nyordningen inom rennäringen. Denna grupp kommer att fortsätta med sitt arbete för aU hjälpa
samerna att komma till rätta med ev. övergångsproblem.
Vad en ledamot uttalat beträffande förslaget i 9 § att sameby ej får bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel föranleder mig inte att
frångå departementsförslaget i denna del. Detsamma gäller två ledamöters
förslag att den i 26 § första .stycket angivna möjligheten att upphäva renskötselrätten för visst område begränsas till de fall då området behövs för
något av de ändamål som avses i 1 § expropriationslagen.
Lagrådets förslag till ändring av 28 § innebär att domstolen normalt har
all tillämpa en schablonregel om fördelningen mellan samefonden och samebyn av ersättning för skada eller olägenhet med anledning av att renskötselrätt upphävs enligt 26 §. Att föreskriva en sådan särbehandling av detta
slags ersättningsmål kan måhända från rättvise- och rättssäkerhetssynpunkt
synas mindre tillfredsställande. Emellertid måste beaktas att renskötselrätten i många avseenden är så olik andra rättigheter. Med hänsyn härtill
och till de skäl som lagrådet anfört kan jag biträda lagrådets förslag.
Vad lagrådet anfört i fråga om 38 § föranleder ingen erinran från min
sida. Av milt ställningstagande i fråga om 9 § följer att jag inte kan godta
den ändring av 38 § 10 som föreslagits av en ledamot.
Med anledning av vad lagrådet anfört beträffande 46 § vill jag till undvikande av oklarhet påpeka att anledningen till att jag inte föreslagit
någon särregel i fråga om fördelningen av avbetalning på lån är att jag
inte ansett en sådan regel motiverad. Fördelningen skall alltså ske på samma .sätt som vid betalningen av annan skuld. Lagrådets förslag om en redaktionell jämkning av lagtexten biträder jag.
I anledning av vad en ledamot uttalat beträffande 49 § vill jag påpeka
att departementsförslaget med hänsyn till de praktiska skäl som finns
härför getts en .sådan innebörd att sameby skall ha frihet att utse vilken
myndig person som helst till ledamot i .styrelsen. Som exempel på ett tänkbart praktiskt fall när en icke-bymedlem bör kunna inväljas i styrelsen.
kan jag åberopa det som antytts av sarrunc ledamot i inledningen till
lagrådets yttrande, nämligen sammanslagning av byar. Före sådan sam-
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manslagning kan det ju vara ändamålsenligt alt byarna genom någon form
av personalunion förbereder sammanslagningen.
Vad en led~unot .förordat beträffande 72 §kan jag inte heller biträda.
Lagrådets förslag beträffande övergångsbestämmelserna ger anledning
till erinran endast i ett avseende. Lagrådet anför alt en övergångsbestämmelse möjligen hör meddelas om att sådant beslut om undantagande av
mark från utövning av renskötselrälten som meddelats före ikraftträdandet gäller även därefter. Som lagrl1dct anfört skall sådana äldre avgöranden
inte genom den nya lagen förlora sin giltighet. Någon uttrycklig bestämmelse därom anser jag dock inte behövas.
I de delar som jag förut inte särskilt behandlat biträder jag lagrådets förslag till ändringar. Dessutom hör vissa redaktionella jämkningar göras. I
den mån lagrådets uttalanden inte särskilt berörts ansluter jag mig till vad
lagrådet anfört.
Finansieringsfrågor m. m.

I årets statsverksproposition (prop. 1971: 1 bil. 11) har jag under bcriirda anslag för budgetåret 1971/72 beräknat medel m. m. för ändamål som
rör förslaget angående rennäringen i vårt land och därmed sammanhängande frågor. Jag vill nu närmare redogöra för dessa medelsberäkningar. Hänvisningarna i det följande till vissa punkter hänför sig till de i stalsrådsprotokollet den 11 december 1970 gjorda förslagen.
Rennäringens centrala och regionala administration
Jag har under punkten 11.5 förordat att lantbruksslyrelsen även i fortsättningen .skall vara central rennäringsmyndighet. Under förslagsanslaget
Lanibruksstyrelsen har jag för budgetåret 1971/72 beräknat medel med
355 000 kr. för ändamålet. Jag har därvid, utöver kostnaderna för redan
befintliga tjänster som överinspektör och byrådirektör, beräknat medel för
bl. a. en tjänst som byrådirektör. Medel har 'idare beräknats till arvoden
till ledamöterna i rennämnden och till den representant för näringsutövarna
som skall ingå som ledamot av lantbruksstyrelscn 'id behandling i styrelsens plenum av rennäringsärenden.
Under förslagsanslaget Lantbruksnämnderna har jag i statsverkspropositionen beräknat medel för rennäringen för budgetåret 1971/72 med 2 060 000
kr .
.Jag har tidigare under punkten 11.5 tagit upp frågan om den regionala
administrationen av rennäringen . .Tag har därvid biträtt de sakkunnigas
förslag att del nuvarande lappväsendet vid länsstyrelserna upphör och att
rennäringsfrågor den 1 juli 1971 övertas av lantbruksnänmderna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Till följd härav hör i dessa lanlbruksnämnder ingå en särskild avdelning för rennäringsärenden. De nuva-
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rande tjänslerna vid lappväsendet bör dras in. Motsvarande tjänster hör inrättas vid lantbruksnämnderna. Vid lappväsendet i ~orrbottens län avlönas
f. n. viss personal med vattenreglcringsmcdcl eller Al\'IS-mcdel. Även denna
personal bör föras över till lantbruksnämnderna. Med hänsyn härtill har jag
beräknat medel för 22 tjänster för handläggande personal och fem för övrig
personal.
Härutöver har jag under anslaget till lantbruksnämnderna tagit upp medel för arvoden till ledamöterna i rennäringsdelegationerna. I anslagsberäkningen ingår också medel för att bestrida vissa kostnader i samband med
hl. a. inventering av kronans valten ovan odlingsgränsen i Norrbottens och
Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Rationalisering, stödåtgiirder m. m.
Under punkten 11.4 har jag lagt fram förslag rörande stödet lill rennäringens rationalisering och därvid förordat att detta huvudsakligen skall
utgöras av kreditgaranlier. Sådana garantier skall kunna utgå för rendriftslån, rationaliseringslån och redskapslån. I likhet med vad som gäller för
stödcl åt jordbrukets rationalisering bör utgifter för att täcka eventuella
förluster på grund av denna garantigivning bestridas från förslagsanslaget
Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti. Jag har i statsverkspropositionen föreslagit att en särskild ram för rennäringens rationalisering
tas upp under detta anslag. För budgetåret 1971/72 bör statlig kreditgaranti
få lämnas för lån till rennäringens rationalisering med 2,5 milj. kr. Det
bör ankomma på Kungl. ?\faj :t att bestämma om ramens fördelning på de
olika lånen.
Utgifter för att ställa i ordning och förvalta 'issa fjällägenheter bestrids
f. n. med lapp fondsmedel. Jag har under punkten 11. 7 förordat att dessa
utgifter i fortsättningen skall finansieras i annan ordning. Utgifterna, som
under budgelåret 1971/72 kan beräknas uppgå till ca 10 000 kr., bör bestridas från förslagsanslaget Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa
kronolägenheter m. m. Anslaget har i statsverksproposilionen tagits upp
med 1150 000 kr. för nästa budgetår. Jag har vid anslagsberäkningen beaktat nyssnämnda nu~delsbehov.
Under punkten 11.4 har jag förordat att omställningsstöd i form av särskilt avgångsvederlag av 6 000 kr. skall utgå till renägare, som avvecklar
sin renskötsel. Klistnaderna härför bör bestridas från förslagsanslaget Särskilt stöd åt det mindre jordbruket. THl detta anslag återkommer jag i annat sammanhang.
Under punkten 11.3 har jag förordat att vissa ägare eller brukare av
jordbruksfastighet som bildats vid avvittring inom Norrbottens läns lappmarker skall få till.stånd att fiska utan avgift på kronans vallen. I anledning härav bör ett belopp, .som jag beräknar till högst 8 000 kr., komma
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samerna till godo. Kostnaderna för detta bör, som jag anfört i statsverkspropositionen, kunna bestridas ur reservations-anslaget Främjande i allmänhet av fiskerinäringen.
I statsverkspropositionen har Kungl. Maj :t föreslagit riksdagen att, i
avvaktan på sär,skild proposition i ämnet, till Rådgivningsverksamhet för
rennäringens främjande för budgetåret 1971/72 beräknat elt reservationsanslag av 300 000 kr. Såsom jag under punkten 11.4 anfört bör 20 000 kr.
beräknas för en reklamkampanj för att främja avsättningen av renkött.
Kostnaderna bör belasta detta anslag. I samband med att ny lagstiftning och organisation nu genomförs på rennäringens område krävs ytterligare medel för information och rådgivning till näringsutövarna. För
denna verksamhet bör anslaget för budgetåret 1971/72 höjas med 200 000
kr. Anslaget Rådgivningsverksamhet för rennäringens främjande bör under
budgetåret 1971/72 föras upp med sammanlagt 300 000 kr. Jag vill nämna
att jag för samma ändamål avser att föreslå Kungl. Maj :t att hos riksdagen
begära att på tilläggsstat 111 till riks.staten för innevarande budgetår anvisa
290 000 kr. I detta belopp ingår också medel till SSR för upplysningsverksamhet i anslutning till den nya lagstiftningen.
I slatsverkspropositionen har Kungl. Maj :t föreslagit riksdagen att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Kompensation för bensinskatt
till rennäringen för budgetåret 1971/72 beräkna ett anslag av 200 000 kr.
Anslaget, som för innevarande budgetår tagits upp med 100 000 kr, avser
kollektiv återbäring av skatt på bensin som förbmkats vid användning av
snöskotrar inom rennäringen. Med hänsyn till att användningen av snöskotrar i näringen har ökat under senare år bör anslaget räknas upp med
100 000 kr. och för budgetåret 1971/72 föras upp med 200 000 kr. Jag har
vid anslagsberäkningen också beaktat den senaste höjningen av bensinskatten.

Forskning och försök
På grundval av mina förslag under punkten 11.6 om forskningen och försöksverksamhelen på rennäringens område har jag i statsverkspropositionen beräknat medel under anslag till statens veterinärmedicinska anstalt
och lanlbrukshögskolan.
Under förslagsanslaget Statens veterinärmedicinska anstalt har medel beräknats med tillhopa 140 000 kr. för en tjänst som konsulent och för forsknings- och försöksverks·amhet på veterinärmedicinens område.
Under förslagsanslaget Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader har
jag beräknat medel om ,sammanlagt 90 000 kr. för en tjänst som statsagronom och för arvoden till ledamöterna i den föreslagna särskilda distriktsförsöksnämnden. Under reservationsanslaget Lantbrukshögslwlan:
Försöksverksamhefen har medel beräknats med sammanlagt 250 000 kr.
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för försöksverksamhet på rennäringens område. I beloppet ingår medel för
alt bekosta verksamhelen vid renforskningsstationen i Kuolpavare i samband med att högskolan övertar huvudmannaskapet i enlighet med vad
jag förordat i det föregående. Vidare ingår i nyssnämnda belopp vissa kostnader för distriktsförsöksnämnden. Denna nämnd bör enligt min mening
ta upp all .försöksverksamhet beträffande renar, alltså både lantbruksvelenskaplig och veterinärmedicinsk. Jag förutsätter att ett nära och effektivt
samarbete skall komma till stånd mellan högskolan och anstalten i dessa
frågor .
.Jag torde i detta sammanhang även få ta upp frågan om disposilionen av
fastigheten Arjeplogs skolbord 1: 1. År 1929 medgav riksdagen (prop. 1929:
1 VIII ht, StU 8, rskr 8 A) att skolbordets två huvudskiften ställs under
skogsstatcns vård och förvaltning. Från skifte I skall i för.sta hand den fasta
nomadskolans i Arjeplog husbehov av byggnads- och vedsvirke tillgodoses.
Skogsövcrskottet skall försäljas och köpeskillingen tillgodogöras förslagsanslaget till lappmarks ecklesiastik.verks folkbildningsändamål. Skifte Il
skall reserveras för upplåtelse med nyttjanderätt till egnahem åt lappar,
som upphört med renskötseln.
I skrivelse den 30 december 1966 hemställer domänsturelsen (domänverket) att skolbordet förs över till domänfonden. Nomadskolan i Arjeplog
har nämligen inte längre behov av stöd i den ordning 1929 års beslut innebär och riågon egnahemsupplåtelse har aldrig kommit till stånd. Till skolbordet har sedan år 1929 influtit medel och f. n. finns ca 140 000 kr. disponibla. I anledning av förslag från nomadskoleinspektören, A.rjeplogs kommun, Arjeplogs sameförening och SSR tar domänstyrelsen även upp frågan
om att disponera viss del av dessa medel för att bilda en fond med syfte att
främja den samiska kullnren. Enligt Arjeplogs kommuns uppfallning bör
fastigheten föras över till kommunens förvaltning.
I ärendet har remissyttranden avgetts av justitiekanslern och riksrevisionsverket.
Justitiekanslern anför att det kan antas, att statsmakternas tidigare
beslut \ilar på uppfattningen att Arjeplogs lappskolbord tillkommit genom
st\dana åtgärder av kronan, alt kronan har fri dispositionsrält över fastigheten eller åtminstone över skogsmarken. Uppgifter har sedermera framkommit enligt vilka skolbordet skulle vara en donation. Den ulredning som
föreligger är enligt justitiekanslerns mening inte helt tillräcklig för ett säkert bedömande av frågan om skolbordets karaktär av donation, ett spörsmål som för övrigt rättskraftigt kan avgöras endast av domstol. Med hänsyn
till den grad av osäkerhet som vidlåder bedömningen av frågan och med
beaktande av önskvärdheten av en uppgörelse i godo bör det öven·ägas om
inte åtminstone \iss del av de samlade kontanta medlen bör avsättas för
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att i Arjeplog i någon form främja den samiska kulturen. Fastigheten bör
däremot överföras till domänfonden. Eventuellt återstående kontanta medel bör föras över till anslag som Kungl. Maj :t finner lämpligt. RiksrevisionsverJ..:et vill inte motsätta sig en lösning efter justitiekanslerns riktlinjer.
För egen del finner jag i likhet med justitiekanslern att Arjeplogs skolbord 1: 1 nu hör föras över till domänfonden för att förvaltas enligt de
grunder som gäller för förvaltningen av statens skogar. Med hänsyn till att
avkastningen av fastigheten under mycket lång tid disponerats för samiska
kulturändamål talar enligt min mening billighetsskäl för att hela den inne~
stående avkastningen m. m. från fastigheten på ca 140 000 kr. jämte ränta
tillförs samefonden. Medlen bör användas för samekulturella ändamål
inom Arjeplogs kommun.

Hemställan
Under åberopande av del anförda hemställer jag att Kungl. Maj :t
dels föreslår riksdagen att antaga
1) förslaget till rennäringslag med vidtagna ändringar,
2) det \<id statsrådsprotokollet den 11 december 1970 fogade förslaget till

lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370),
dels föreslår riksdagen att
3) besluta att lappväsendet vid länsstyrelserna skall upphöra den 1 juli
1971 och att vid samma tidpunkt rennäringsdelegationer inrättas vid vis!>a
lantbruksnämnder i enlighet med vad jag förordat i det föregående,
4) godkänna de av mig förordade riktlinjerna för en omorganisation av
rennäringen och dess administration,
5) bemyndiga Kungl. :Maj :L att vidtaga de övergångsåtgärder och åtgärder i önigl som behövs för att genomföra omorganisationen av rennäringen,
(i) godkänna rnd i det föregående föreslagits rörande statens medverkan
och ekonomiska stöd till rennäringens rationalisering,
7) godkänna de i det föregående föreslagna riktlinjerna för forskningsoch försöksverksamheten på rennäringens område,
8) godkänna de riktlinjer för organisationen av samefonden som jag förordat i det föregående,
9) godkänna det förslag i fråga om Arjeplogs skolhord som lagts fram i
del föregående,
10) medge att för budgetåret 1971/72 statlig kreditgaranti får lämnas
för lån till rennäringens rationaliS'ering med 2 500 000 kr.,
11) till Rådgivningsverksamhet för rennäringens främjande för budgetåret 1971/72 under nionde huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av
300 000 kr.,
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12) till Kompensation för bensinskatt till rennäringen för budgetåret
1971/72 under nionde huvudtileln anvisa ett anslag av 200 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen.
Med bifall till vad föredraganden sålunda med in.stämmande av statsrådets övriga ledamöter hemställt
förordnar Hans.Maj :t Konungen att till riksdagen skall
avlåtas proposition av den lydelse bilaga till detta protokoll utvisar.
Ur protokollet:

· ·Britta Gyllensten
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