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Propositionens hm·udsakliga innl.'håll 

Koncessionsrenskötsel är en särskild form av renskötsel som bedrivs i 

Kalix och Torne älvdalar. Koncession kan meddelas den 'som är rensköl

selberättigad (koncessionshavare). Ägare eller brukare av jordhruk~fas
lighel kan fä inneha renar (ski.itesrenar) som vårdas av koncessionsha

varen. 

I propositionen läggs fram förslag till ändringar i rennäringslagen 

(1971: 437). Ändringarna syftar bl. a. till att stärka koncessionshavarnas 

ekonomiska ställning och deras ställning i övrigt i förhållande till ägare av 

skötcsrenar. Rätten att inneha skötcsrenar begränsas av regionalpolitiska 

skäl. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den I januari 1986. 

Lagförslaget i denna proposition har grnnskats av lagrådet. Proposi

tionen innehåller därför tre huvuddelar: lagrådsremissen (s. 5), lagrå

dets yttrande (s. 46·1 och föredragande statsrådets ställningstagande till 

lagrådets synpunkter (s. 5()). 

För att få skälen till lagförslagen helt klara för sig måste läsaren ta del 

av alla tre texterna. 

I Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 226 
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Ftirslag till 

Lag om ändring i rcnn~il"ingslagen (1971: 437) 

Härigenom förc~.J;.riv~ a11 ~:.'\, ~:(,och 88 ~~ r~'.nil~iring~htgcn ( 197!: 437) 
skall lt~1 neda11 angivna lydeise. 

l\'111'arw11ic lydelse Fiins!agl'n lydci.I"!' 

85 § 

Den som iir renskötsdbertittig;,d 
kan få tillstiind (koncession) ;:u d:-i
v::i renskötsel i Norrbotten:; liin ne
danför lappmarksgriinscn inom om
rf1cle där renskii1sel av ålder före
kommer under hela i\ret. Konc.:c"
sion kan i1111cfar1<1 riitt att 11wltaf!a 

skö1e.1n'11ar fr1l11 ägare eller hm
karc al' jordhruk.\:f(1.1·tif!he1 inom 
ko11cessio11sområde1. 

Koncession får lämnas endast 
om fortsatt renskötsel inom omrii
det är till gagnfiir ortsbefolkningen 
och endast om den som söker 
koncession kan antagas komma att 
driva renskötseln på ett ändamåls
enligt sätt. 

Den som ar renski.i:selberäuiga<l 
kan få 1ilbtiiml (koncession) att dri
va rcnsköisei i Norrbottens liin ne
danför lappmarksgränsen inom om
didc där renskötsel av ålder före
kommer under hela årel. Konc.:es
sion imu'fmtar rärt _(iir konc:essio11s
h1ffare1; at/ dri1·a renskiitseln iiren 
med skiitcsrenar som tillhiir. 

I. den som ii,;cr eller hrukarjord
hruk.1jasti,;het, vilken hc/1 c/IN del
vis iir hdiigc11 inom koncessions·· 
området. om han är hosatl på fas
ti,;he1c11 eller inom området. 

2. den som ridigare har hafi 
ko11cessio11 inom området, om han 
är ho.wut diir och inte har ö1•ergtlti 
till amzm hU1'11dsakligr fårviin•.wr
hetc, 

3. efterlevande make eller efter
le1·a11dc underårig! barn till kcmces
sionshavare eller till sådan under 2 
an,;ivcn förutvarand<' koncessions
havare som 1·id tidpunkwn .fi"ir 
dödsfallet iigdc skö1esrenar, om 
den efterlevande är hosan inom 
koncessionsomrcldet. 

Koncession får lämnas endast 
om fortsatt renskötsel inom områ
det är till övervä1,:ande nytta för or
ten och endast om den som söker 
koncession kan antagas komma att 
driva renskötseln på ett ändamåls
enligt sätt. 

Koncession meddelas för viss tid, högst I 0 år. 

86 ~ 

För renskötseln inom konces
sionsområde skall finnas sameby. 
Medlem i sådan sameby är konces
sionshavaren, dennes make och 
hemmavarande barn. renskötsel
bcrättigad som biträder konces-

För renskölseln inom konces
sionsområde skall finnas sameby. 
Medlem i sådan sameby är konces
sions/wl'(lre, dennes make och 
hemmavarande barn, renskötsel
berättigad som biträder konces-
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J\1u1·arande fydei_\'P 

sinnshal'l!ren i ren~kötsc!n och 
~!gare av skötesrr.nar inom konce~
~!onsomrfakt. 

Bestämmelserna om sameby och 
<l~ss fiirvaltning giillcr i tillämplig<: 
delar i fråga om samehy för konce:;
sionsrenskötse!. 

S/;iill'srcniif!ar1° an.H'S diin·id 
son; renskö1a11rh- medlem. Konces
sio11slzm·arcn ieder under .Hyrcl
scns inseende re11.~i.;6!S<'l11 inom 
byn. 

3 

Förnlagen iydeise 

sio11.>havare i renskötseln o.::h som 
inu ilar a11na; huv:id.rnkiig; .fiir· 
i'ii1T.\'1'lrb~·1c sanlf ;-ig;J.re a': skötes
rcnar inom kt•nces~ionsområdet. 

ikstitmmdserna om sameby och 
des~; förvalin;llg gii!h:;· i tiilämpliga 
delar i frågä on1 sameby för kom:es
sionsrenskötst:l ml'lf piifa11dc a1Ti
/...elsa: 

! . Ägare m· skd1c.1Ti!lltir a11S!'S 

som rensknlande medlem. 
2. Renskiitande ml'dlc'm har i frå

gor som tff.H'S i 59 § ] en riist för 
l'f/T)l' pi/börjar (iugorul r!'nur som 
cniigr giillr111de reniiingd innehas lll' 
honom. 

3. Koncessionshm .. w·1·n eller, om 
det finns flera. mins/ en m• dem 
skllll 1·rira i1'd,1mot lir stvrclsen. 
Koncessio11slww1re leder rcnskiit
se/11 inom hyn och anstiilier den ar
heiskraft som kan hehiil'as för ren
skiitseln. 

88 § 

I beslut varigenom koncession 
beviljas skall anges 

1. koncessionsområdet. 
2. flyttningsvägs sträckning, 
3. det högsta antal renar som far 

hå/lus inom koncessionsområdet, 

4. om och till vilket antal ko11ces
sionslw\'{/re11 får mottaga skiites
renar, 

5. i vad mfin koncessirmshal'aren 
har rätt att anlägga stargsel. uppfö
ra byggnader och taga virke inom 
koncessionsområdet. 

1 

6. de villkor i övrigt under vilka 
renskötseln får bedrivas. 

l 

l beslut varigenom koncession 
beviljas skall anges 

1. koncessionsområdet. 
2. flyttningsvägs sträckning, 
3. det högsta antal renar som rnr

je koncessionfharnre får hålla 
inom området och det hiigsta umal 
skntesrenar som han får ta emot. 

4. i vad mån koncessionshm·are 
har rätt att anlägga stängsel, uppfö
ra byggnader och taga virke inom 
koncessionsområdel. 

5. de villkor i övrigt under vilka 
renskötseln far bedrivas. 

För samma hushåll får hm 
koncessionshanll'e .finnas högst 
tret1io skötesrenar i l'interhjord. 

I. Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 
2. En ägare av sk~1tesrenar som vid lagens ikraftträdande äger eller 

brukar jordbruksfastighet inom ett koncessionsområde men som inte är 
bosatt på fastigheten eller inom området får utan hinder av bestämmelsen i 
85 § första stycket I ha skötesrenar i koncessionshavarens vård intill den 
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tidpunkt stllll Ltn1brnksn:i11111dcn bestiimnKr. Mo:warandc g:ilin n:ir ågarc 
;I\· ~:k(ilesrcmll" vid !;:gen' ikr:.ift!riidandc har !kr ski.itcsrcnar i kon.::::ssio!l"
h~ivar(:s v;;'ird ?.n :;.01n anµ:es i 88 ~ anJra stycket. 

3. L:mtbrub11iimndc11 i"i\r mc-.dgc f"t.'.llSKtl!Sdbt:r~ittigad, Sl>lll vid lagcn~ 
ikrnftirii<!:1n~k ,·id sid:u1 ;1\' annat huvucis:tklir:: l"örviirnarhcie biträd..:r 
konccssii.111sltavarl' i rc11skötsdn. riil l all sii~nm med km i s:-unchyn 111Hkr 

~:11 (i,'lTgilng;;tid h:: kvar ren:·!!. i lwn. 
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Närrnrand~: statsministern Palme. ordrörande, och statsråden I. Carlsson, 

Sigurdsen, Gustafsson. Leijon, Hjclm-\Va!len, Peterson, Andersson. Bo

ström. Bodström. Göransson. Dahl. R. Carlsson, Thunhurg, Wickbom 

Föredragande: statsrådet Leijon 

Lagradsremiss med förslag till ändring i rennäringslagen (1971:437) 

Inledning 

Den 6 september 1982 tillkallades e~1 särskild utredare 1 för att göra en 

översyn av besiämrnelserna om koncessionsrenskötscln. Utredaren över

lämnade i mars 1984 betänkandet (DsJo 1984: 2) Koncessionsrenskötseln. 

Betänkandet har rernissbehandlats. Till protokollet i detta årende bör fogas 

dels en sammanfattning av betänkandet som bilaga I, dels det lagförslag 

som läggs fram i betänkandet som bilaga 2. dels en förteckning över 

remissinstanserna och en sammanställning av remissyttrandena som bi
laga 3. 

2 Allmän moti\'ering 

2.1 Allmänna utgångspunkter 

Konccssionsrenskötsel är en särskild form av n:nskötsel som bedrivs 

inom vissa områden nedanför lappmarksgränsen i Kalix och Torne älvda

lar. Den regleras genom bestämmelser i 85-89 §§ rennäringslagen 

( 1971: 437i. Koncessionsrenskötseln skiljer sig i väsentliga avseenden från 

den vanliga formen av renskötsel som bedrivs i andra delar av Norrland. 

En skillnad är att koncessionsrenskötsel får bedrivas inom de angivna 

områdena nedanför Iappmarksgränsen under hela året medan den vanliga 

1 Numera hovrättslagmannen Olof Köhl. 
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n::nskiitseln :w hiinsyi; till jordhruke; for bcdriv~1s nedanför denn:! gräns 

endast vint en id. En annan skillnacl är an markäp1rna (sk(\1esrenägarna) 

har t:n starkare stii!lni11g i kcncessionsbyarn'! än i vanliga sam(·hyar. Ut

miirkande för konccssionsrensl,ötsdn 2r också CiH de! kriivs särskilt til!

st[ind (koncession) ;;v lanthruksnämnden för att fii bedriva renskötsel. 

Konccssionern~! i:ir tidsbegränsade o·:.h omprövas efter viss tid. högst 1 Oår. 

Koncession får lämnas cndas! or:1 fonsatl renskötsel inom ett område är 

till gagn för ort~bcfolkningen. 

För rensköt~cln inom kt•ncessionsområdena finns nio samebyar som 

utnyttjar eu område om ca 14100 km2
. Inom områdena finns r. n. drygi 

16000 rt>nar. Av dessa ägs omkring 4 500 av 24 koncessionshavare, som 

skall vara samer. I detta antal ing<°u· de renar som iigs av koncessionsha

vares make och hemmavarande barn samt rcnskötselberätLigad som biträ

der koncessionshavaren i renskötseln. Aterstoden, de s. k. skötesrcnarna, 

vars skötsel mot ersättning has om hand av koncessionshavarna. tillhör 

äg;;ire eller brukare av jordbruksfastighcter inom koncessionsområdcna. 

Medlem i en koncessionssamcby är koncessionshavaren, dennes make 

och hemmavarande barn. renskötselberättigad som biträder koncessions

havaren i renskötseln och ägare av skötesrenar inom koncessionsområdet. 

Koncessionshavaren leder under inseende av samebyns styrelse rensköt

seln inom byn. 

Frågan om koncession prövas av lantbruksnämnden i Norrbottens län 

som fastställer de villkor under vilka renskötseln får bedrivas. 

Reglerna om koncessionsrenskötsel infördes först;;i gången i 1928 års 

renbeteslag. Därmed löstes en gammal stridsfråga. Tidigare hade rensköt

sel i Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen inte varit tillåten under 

sommartid. Trots förbudet hölls emellertid renar sedvanemässigt under 

hela året i vissa socknar nedanför lappmarksgränsen. Sedan försök att 

avskaffa denna renskötsel misslyckats valde statsmakterna att i 1928 års 

renbeteslag anvisa lagliga former för denna renskötsel. Renskötseln legali

serades härigenom i huvudsak till förn1ån för den bofasta befolkningen för 

vilken renen var oumbärlig dels som dragdjur när djup snö omöjliggjorde 

körning med häst, dels som tillskott till den enskilda hushållningen. För de 

renskötande samerna medförde det en avsevärd merinkomst att få sköta de 

bofastas renar. 
Förutsättningarna för koncessionsrenskötseln har med tiden ändrats. 

Den bofasta befolkningen har inte längre behov av att hålla renen som 

dragdjur. Inte heller är behovet av renen som tillskott till den enskilda 

hushållningen lika framträdande. Från samisk sida har anförts att konces

sionshavarnas ställning numera är mycket svag i förhållande till skötesren

ägarnas. Antalet tvister mellan koncessionshavare och skötesrenägare har 

ökat sedan rennäringslagen trädde i kraft den I juli 1971. Det finns enligt 

samernas företrädare ingen anledning att fortsätta en koncessionsrensköt

sel som inte gagnar samiska intressen. De anser därför att markerna bör få 
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an·<i!ldas av angriiusand:: \'anligu samebyar for vintcr!1•:te. Friin markägar

hfdl har anfört~ au rt>n.klarna av f:onccssionsrensköbeh: inte uppväger 

ckss negativa inverkan på jordbrul;e1 och skogsbruket. 

}.fot denna bakgrund h:ir utredaren pi\ regeringcm unpdrag prövat bl. a. 

friipm om konccssi('nsrcnskötsclns fr1nhc'st:lnd och diir·vid funnit att de~ 

f. n. inte finns :rnkdn!ng an :o:.vved;la <len. ~amtlig<1 remissinstanser som 

har ylt;·at sig i frågan utom Svensb samernas riksforbt.:.nd (SSR) 0::\1 Same 

.Ätnam delar utredarens ins1ällning. Enlig: SSR od, Same A.tnam bör 

konccssionsrcnsl:ötseln avved;Jas pii sikt och markerna i st;itle1 urnyttjas 

~i\' de vanliga samehyarna som vinlerbetcsmarkcr i enlighe! med dessa 

same hy ars scdvanerätt. 

För egen dd vill jag anfiira följande. Konccssionsrcnskötseln hcdrivs 

huvudsakligen inom utpräglade glcshygdsomriiden i Norrbotten. där <le 

regionalpolitisbi prohlemen är särskilt storn. Möjligheten till alternativ 

sysselsättning är st:u-kt begränsad. Inget annat län har en ~å ogynnsam 

sysselsättningssitua1ion som Norrhottcn. Enligt l~insstyrelscn i Norrbot· 

tens län ger koncessionsrenskötseln arbetstillfällen som motsvarar om

kring 45 årsarbeten. Till detta kommer vissa arbetstillfällen vid en skinnfa

hrik och vid renslakterier. Direkt ger renskötseln koncessionshavarna 

sysselsätming och inkomster. Den ger också ett viktigt tillskott till många 

smf1 !antbruksföretag, som drivs i kombination med flera andra verksam

heter såsom skogsbruk. bärodling. sli.~jd och pälsdjursforctag. Genom de 

slaktuttag som skötesrenägarna gör för egen del och genom försäljning av 

slaktrenar får markägarna ett tillskott till sin försörjning. Vad jag nu har 

redovisat är enligt min mening motiv nog för attt. v. behålla möjligheterna 

att bedriva koncessionsrenskötsel i Norrbotten. Det finns emellertid anled

ning att göra vissa mindre förändringar i lagstiftningen i syfte bl. a. att 

stärka koncessionshavarnas ställning. Till dessa frågor återkommer jag i 
det följande. Först vill jag emellertid ytterligare något kommentera den 

kritik som har framförts mot systemet med koncessionsrenskötsel. 

Från konkurrerande markanvändningsintressen, främst jordbruk och 

skogsbruk. har vid flera tillfällen anförts att fördelarna av koncessions

renskötseln inte uppväger de nackdelar som åsamkas övriga näringar i 

området. De stora insatser som g_iorts för jordbruk och bärodlingar inom 

vissa delar av koncessionsområdet liksom den fortgående utvecklingen 

inom skogsbruket sägs ha medfört alt motsättningarna mellan konces

sionsrenskötseln och dessa näringar ökat. Motsältningarna har blivit så 

stora att krav rests på ett totalförbud mot renskötsel inom vissa delar av 

Kalix kommun. 

De olitgenheter det här är fråga om kan emellertid motverkas. Ett exem

pel på detta är att lantbruksnämnden med stöd av rennäringslagen har 

förbjudit renskötsel inom vissa känsliga områden. Så får t. ex. enligt nu 

gällande koncessioner renar hållas endast vintertid i området söder om 

järnvägen Boden - Karungi. Ett annat exempel på särskilda åtgärder är 



det •.1a!~ig<t <,löd som l:.im \ämna<. för uppförande av strrngsc\ rum hi"trodli11g

ar som riskerar all b!i utsatta for n::nskador. Du finns allt<t goda naöjlighc
\G för lantbrnksniimndc11 c.H filreskriva si;ti:ma villkor som ger til\rhcklig 

garanii !i".r alt ;mdra mad:användr:ing~intressen imc sk<.1!1 drabbas <.Jv t1lii

'='-''nhe1er ;:\' koncessinnsrenskö1se!n. 

~iSR a11ser som jab·. nyss niimndr att de marker som anv;inds för konces
\ionsr.::iskötsdn vd en avvecklin<i skall fil anvämias som vimerbt:tcs

markcr av angrän~:rndc vanliga samebyar. Jag vill förs; p[1reka all de 

vaniig•~ samebyarnas rätt al\ b::driva ren!'.kötsel ned<inför lappmarksgrän

sen är he!!rän~al~ till att avs(' vinterbete inom de trakter diir renskötsel av 

åh.it:r bedrivs vi~:"a tider av året. Någon ex<tkl gräns for sedvancrättsområ

dcm~ kan int('. anges. Det förhåll:rndet att ett sedvanerii.ttsomdldc ligger 

inom eti koncessionsomriic.le innebär emellertid imc att de vanliga byarnas 

rät\ tiH scdvancrättsbcte vintertid upphiivs. Områdena rår i stiillet utnyttjas 

gemensamt av koncessionssamebyn och den vanliga samebyn. För att 

trygga de vanliga samebyarnas behov av och rätt till vinterbetesmark har 

lantbruksnämnden i vis<,a fall som villkor för koncession föreskrivit att 

vissa områden vintenid skall utnyttjas med ensamrätt av de vanliga same

byarna. Det gäller två områden inom M1ionio sameby närmast lappmarks

gränsen och c!l mindre område inom Ängeså sameby vid lappmarksgrän

sen. 

En avveckling av koncessionsrenskötseln innebär sålunda inte att nya 

vinterbetesmarker ställs till de vanliga samebyarnas förlogande. utan en

dast att vissa områden inom koncessionssamehyama i fortsättningen kan 

utnyttjas utan konkurrens från koncessionsrenskötseln. En avveckling av 

kom.:essionsrenskötseln skulle leda till en minskad sysselsättning utan att 
medföra några mera betydande positiva effekter för de vanliga same

byarna. 

Sammanfattnin~sris anser jag att koncessions renskötseln bör behållas i 

sin nuvarande form med hänsyn till dess väsentliga sysselsättningsctTekter 

och andra positiva effekter frän regionalpolitisk synpunkt. Enligt vad jag 

har redovisat kan eventuella olägenheter av konccssionsrenskötseln mot

verkas. Det finns emellertid enligt min mening anledning att i vissa hänse

enden modernisera reglerna för koncessionsrenskötseln. Bl. a. bör konces

sionshavarnas ställning stärkas. Jag ämnar i det följande föreslå ändringar i 

rennäringslagen i detta syfte. 

2.2 Grunder för koncessionsprövningen 

Mitt förslag: Konces~ion får lämnas endast om fortsatt renskötsel är till 

övervägande nyttCJ frir orten. 

Utredarens förslag: Överensstämmer med mitt förslag. 
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P.cmissinstan~crna: Remissinsunserm1 i.ir överlag po<,itiva. Same Arnam 
anser dock atl renskötseln kommer att få vika vid en av\·ägning mellan 

olika intressen. Svenska lantarhetun::forbundet betonar an det vid konces

sionsprövningcn bör tas hänsyn till den !Otala sysselsättningscffck1e1~. 

Skäkn fi.ir mitt förshii::: Enligt 85 * ;Jnclr<.i <.tycke~ r:onniiringslagcn får 

koncession l:imnas endast om fortsatt rensl,:ötsel inom cti område är till 

gagn för ortsbefolkningen. 

Ett grundläggande l;rav för att fortsatt renskötsel skall få bedrivas bör 

liksom nu vara art renskötseln är till nytta för orten direkt eller indirekt. 

Framför alli bör hiinsyn tas till striivandena att av regionalpolitiska skäl 

främja sysselsättningen inom koncessionsområdena och på så sätt medver

ka till alt stärka underlaget för nödvändig service i dessa glesbygder. 

Lantbruksniimnden bör således göra en bedömning av hur många konces

sionshavare som kan få en godtaghar sysselsättning och inkomst llV ren

skötseln inom ett område och i vilken omfattning rätten att äga skötesrcnar 

ger den som bedriver främst jordbruk. skogsbruk eller trädgi'lrdsnäring 

inom området elt tillskott till försörjningen. 

Vid koncessionsprövningen bör även motstående intressen heaktas. En 

sakligt underbyggd avvägning bör göras mellan fördelarna av renskötseln 

och med renskötseln eventuellt förenade olägenheter för motstående 

intressen, Är de motstående intressena, såväl enskilda som allmänna. av 

större styrka, bör renskötseln få vika. Renskötseln har främst i kommuner

na närmast kusten inneburit vissa olägenhe1er· för jordbruket och skogs

bruket, som är de areella huvudnäringarna inom området. Om renskötseln 

medför alltför stora olägenheter för dessa näringar. bör fortsatt koncession 

vägras. 

Vid avvägningen mellan olika intressen bör lantbruksnämnden beakta de 

möjligheter som finns att motverka olägenheter för andra näringar genom 

särskilda föreskrifter om hur renskötseln skall bedrivas. Så sker redan nu 

genom att det som villkor för koncession föreskrivs att renarna under vissa 

tider av året inte får hållas på områden där risken för skador är stor. Det är 

även angeläget att hänsyn tas till de vanliga samebyarnas sedvanerätt till 

hete nedanför lappmarksgränsen. Även en ändring av gränsen för konces

. sionsområdet eller en begränsning av renantalet kan komma i fråga. Kom

munen bör alltid ges tillfälle att yttra sig och kommunens åsikt bör tillmätas 

stor vikt vid intresseavvägningen. 

2.3 Rätten all äga skötcsrcnar 

Mitt förslag: Av regionalpolitiska skäl skall rätten att inneha skötes

renar förbehållas den som äger eller brukar jordbruksfastighet inom 

koncessionsområdet och som är bosatt inom området eller eljest på 
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las1ighr:ten. Lantbruk1.niimn<lcn skall ernclkrtiJ kunnh medge de mark

iigarc som f. n. har renar i byarna rätt au liiw renarna vårdas av 

koncessionshavare under en övcrgiingspcriod även om hosä!tningskra
vct imi:: är uppf'yllt. 

Utredarens förslag: Överensstämmer i huvudsak med mitt försh!g. 

Rcmissiustanscrna: Remissinstanserna är överlag positiva. Länsstyrelsen i 
Norrbottens län och Intresseföreningen för koncessionssamcbyarna i 

NotThottens län anser dock al\ den föreslagna bestämmelsen kan få icke 

avsed<l~! effekt.er genom att en fastighets tomtplats och dess övriga mark 

kan varn hclägen i olika samebyar. Imresscförcningcn anser att ägare av 

jordbruksfastighet inom koncessionsområdena och som är bosatt inom 

Norrbottens län hör fä äga skötesrenar medan Same Atnam anser att 

bostadsbandet bör kopplas till ett krav om förvärvsmässigt brukande av 

jord bmksf ast ighct. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 85 § rennäringslagen är rätten för konces

sionshavare att motta skötcsrenar begrii.nsad tili att avse renar som ägs av 

personer som äger eller brukar jordbruksfastighet inom koncessionsområ

det. Enligt 88 § lagen skall i beslut varigenom koncession beviljas hl. a. 

anges om och till vilket antal koncessionshavaren får ta emot skötesrenar. 

l de koncessionsbeslut som gäller f. n. har för alla koncessionshavare utom 

en föreskrivits skyldighet att ta emot skötesrenar till ett visst angivet antal. 

Det ankommer på koncessionssamebyarna att bestämma vilka ägare eller 

brukare av jordbruksfastigheter som kan komma i fråga som skötesren

ägare och till vilket antal var och en får inneha renar. 

Enligt 1928 års renbeteslag uppställdes som villkor for rätten att få ha 

renar i vård hos koncessionshavaren inte bara att vederbörande ägde eller 

brukade jordbruksfastighet inom koncessionsområdet utan också att han 

var bosatt där, dels. k. bostadsbandet. 

Den pågående utflyttningen från områdena har medfört att åtskilliga 

skötesrenägare, som f. n. har renar i byarna, har lämnat koncessionsområ

dena och har sin huvudsakliga försörjning ordnad på andra håll i landet. 

Den samlade positiva effekten for bygden av renskötsel är i sådana fall 

mindre än om en där bosatt och verksam person hade varit innehavare av 

skötesrenarna. Möjligheten att lämna skötesrenar i koncessionshavares 

vård bör mot denna bakgrund förbehållas dem som bor i områdena. Det är 

enligt min mening ortsbefolkningen som behöver skötesrenarna som ett 

tillskott till sin försörjning. Bestämmelsen i 85 ~ rennäringslagen bör änd

ras i enlighet härmed. 

Koncessionsområdena följer ofta naturliga gränslinjer som sjöar och 

älvar. Detta kan få till följd att en registerfastighets mark kan komma att 
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!igga inom olik;.-: };oncessi~.-,n~on~rI~Jt·n. Lagtt!Xl ~n bör d:.irför utfr>i.!TI(t~~ s[i. 

atl möilighetcn att irrneh;, skälcsr::nar bör förb::hiillw, den som :!ger eller 

brukar jcrdbruksfastighet inorr; koncessiom;omrt1dct rn:b som är ho~at; 

inam omriidct ::Jler c)_ies! p!i f:.br!ghct(~!!. N;ir en fastighet ligger imm1 lien; 

honi::.essicltl'-,Ornråden kari sålcd~s äg.aren eller brukaren ges n1öj!igh::l :-!tt ha 

renar i någon a·• samebyarna l'm han fa bosatt på jonforuksfasiighetcn. 

lap: iir imc beredd all fiiresl~i ni'tgl'n }"llt>rligare u!vidgniag av möjligheten 

uti äga skötesrenar. Detta skuile inskrirnk<! möjiigheterna all uppfylla såväl 

det regionalpolitisb syftet som striivundena an fö1bäitra koncessionsha

vc:mas ekonomiska ställning. 

Mitt förslag i'nnchär att ägare eller ::-Orukare av jordbruksfastighet som 

äger skötesrenar och som inte uppf~;!lcr bosäitningskravet vid Jen ändrade 

lagens ikraftträdande inte längre far ha skötesrenar i koncessionslrnvares 

vård. Lantbrukt;nämnden hör emellertid rå befogenhet att medge sådan 

ägare av skötesrenar rätt att låta renarna vårdas av koncessionshavare 

under en övcrgangspcriod. Denna tid bör vara så lång att anpassningen till 

den ändrade lagen inte behöver medföra någon ekonomisk uppoffring for 

ägaren av skötcsrenarna. 

2.4 Koncessionshavarnas ekonomiska ställning 

Mitt förslag: Koncessionshavarnas ekonomiska ställning bör stärkas 

genom att deras renantal ökas. En sådan ökning blir möjlig om det antal 

renar som ägare eller brukare av'jordbruksfastighet får lämna i konces

sionshavares vård begränsas till högst 30 renar i vinterhjorden för varje 

hushåll. Lantbruksnämnden skall fastställa en viss tid efter vilken ägare 

av skötesrenar inte längre får ha övertaliga renar i koncessionshavares 

vård. 

Utredarens förslag: Överensstämmer i sak med mitt. 

Remissinstanserna: Remissinstanserna godtar i allmänhet förslaget. Lant

bruksstyrelsen anser att antalet skötesrenar bör begränsas till 20 djur i 

vinterhjorden. Intresseföreningen för koncessionssamebyarna i Norrbot

tens län anser dock att en begritsning till 20 renar per hushåll försvårar 

samebyarnas förutsättningar att erhålla ett gott ekonomisk\ utfall. 

Skälen för mitt förslag: De 24 koncessionshavarna har f. n. rätt att hålla 

sammanlagt 4 850 egna renar medan det högs la antalet skötesrenar är 

11 850 djur. Skötesrenägarnas antal uppgår till mellan 800 och 900 perso

ner. Koncessionshavarna har rätt till ersättning för vården av skötesrcnar

na. Formellt fastställs ersättningen till koncessionshavarna årligen av by

stämman. I praktiken går del ofta till så att koncession-;samebyns styrelse 
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och koncessionshavarna dcssförir1nan kommer övere:1s om crsätmingen 

enlig1 a\'lalsr;i11sliga grunder. Ersii!!ningen bcriiknas pi; olika siilt i olika 

bvar. l en del hyar betalar konce~~iLJnshavaren s. k. sköteslega ~iven för 

sina egna renar men uppbiir då o::Ls:l ersiittning av samebyn för vfirdcn av 

des,;a. I andra hyar erläggs ingen sköieslega för ~·gna ri.:nar men di'1 u!går 

heller ingen \·;\rdarlön för dess;i.. l ·'.ivrigt är det vanligt alt d•;:l finns någon 

f.:irm ;1\' grundli.in och diirutöver \'i;;s asätining för det a11tal dagsv•:ri:.cn 

som utförs. I vissa fall iigs skotrar och annan utrustning av samebyn. i 

andra fall av konccssion<>havaren. Att bedöma huruvida ersättningen för 

vi'm.lcn av sköt.esrenarna är tillräckligt hög är svårt. Från samis!~t hå\i görs 

dock gällande att koncessionshavarna i llera fall har svfö1 an för.-;iir:ja sig 

pii tk låga ersättningar de far för vilrden av skötcsrenarna och pä de renar 

de själva äger. 

Enligt min mening bör de regler som giiller för koncessionss:oimebyn och 

dess förvaltning ha till huvudsakligt syfte att ge koncessionshavarna en 

godragbar sysselsättning och inkoms1 och att förbättra effektiviteten i 

renskötseln. Ett sådant syfte kan givetvis inte nås med användning av en 

enda metod. 

En åtgärd som enligt min mening kan vidtas för att förbättra konces

sionshavarna~ ekonomiska situation är att de får möjlighet att öka sitt 

renantal. Vid koncessionsprövningen bör således lantbruksnämnden. när 

den gör den sedvanliga fö~delningen av byns renantal mellan ägare eller 

brukare av jordbruksfastighet och koncessionshavarna, i första hand tillgo

dose koncessionshavarnas önskemål om ett utökat renantal. Renantalet 

uppgår dock i de flesta kom..:essionsområdena till vad betestillgängen 1äl, 

varför någon ökning av det totala renantalet i de flesta fall inte är möjlig. 
Enligt 1928 års renbeteslag fick markägarna inneha högst 20 renar för 

varje hushåll, års- och fjolårskalvar inte inräknade. Slopandet av denna 

begränsningsrcgel i 1971 års lag har medverkat till många av de problem 

som finns inom koncessionsrenskötseln i dag. 

Enligt min mening bör ägare eller brukare av jordbrnksfastighet i fort

sättningen inte tillåtas att ha fler än 30 renar per hushåll i koncessionsha

vares vård. Detta förslag innebär att koncessionshavarnas mqjlighet att 

utöka sitt renantal avsevärt förbättras. liksom att möjligheterna vidgas att 

bevilja koncession till fler samer. Även flera ägare och brukare av jord

bruksfastigheter kan då lättare bli medlemmar i samebyn. 

Ägare av skötesrenar kan vid den ändrade lagens ikraftträdande komma 

att ha fler renar i koncessionshavares vård än som är tillåtet. Det bör 

ankomma på lantbruksnämnden att fastställa en viss tid efter vilken ägaren 

inte längre får ha övertaliga renar i koncessionshavares vård. 

Renarna räknas så gott som undantagslöst under senhösten och förvin

tern, dvs. efter slaktperioden. De renar som därvid sparas till nästkom

mande år utgör renägarens produktionshjord - den s. k. vinterhjorden -

och avstäms därvid att gälla vid årsskiftet, dvs. som ett ingående renantal 
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for de! n~'H iiret. Detla rt:nantai. :'r.m sedermera fastställs ;J<1 hyns ordinarie 

{;rsstämrna och frin,:ckm~s i en :;. k. renlilngd och som o·;ksä an,·ärn.ls vid 

rc;iiigaren~. t«.\cri!lb:, heriikningar i sar!1band me(i katas!rnt'skada etc .. in

kluderar de k;dva:· ~om ännu inte fyll! ett år . .iag anser att cict hiigsta 

iil!å1na antakt 5j.;i\1.:·srcnar som V;Jrje hushåll f;°ir liimna i konccssionsh:i.

v;u-e~ vilrd bör :iv~c ;rnwki djur·: ,•intcrhjorJen. En begri!nsnini; till 20 djur 

i vinierhjorden i11\;.lu~ivc. å:ska1var. som lantbruksstyre.:ben föreslagit. 

skulle. enligt mil! mening ieda till a!!lför storn begränsningL1r fbr ägarna av 

skiite.sr~n~ir och :;ven1yrr1 säviil iig:m1as intresse for fonsatl re.nskötsel som 

dera~ ekonomisk:1 uif"al! av deL Jag anser därför an del högsta antalet renar 

som iigarc elkr brukare av jordbrnksfastighet får lämna i koncessionsha

vares vård bör fastställes till 30 djur i vinterhjorden inklusive kalvLlr 

l'avsell deras ålder. 

Koncessionshavarens möjligheter att skaffa sig flera renar beror givetvis 

på hans ekonomiska ställning. Enligt rennäringskungörelsen ( 1971: 438) 

linns goda möjligheter att f~: ekonomiskt stöd (rcndriftsstöd) för att undcr

lätrn finansiering bl. a. av förvärv a.v renar. Dels kan garanti lämnas för län 

som tas upp för för\' ärv av renar. dels kan bidrag lämnas till kostnader för 

förvärv av rernir. Frågor om stöd prövas av lantbruksnämnden. 

Koncessionssamebyarnas storlek och renantal varierar kraftigt. Så får 

t. ex. i Mestos sameby hållas totalt 700 renar och i Muonio sameby 4200 

renar. Lantbruksnämndcns avsikt är att Mestos och Tärendö samebyar 

skall slås samman. Betcsornrådena för dessa båda byar är redan nu gemen

samma och skötesrcnarna skall skötas gemensamt. 

En sammanslagning av de minsta koncessionssamehyama till mer bär

kraftiga enheter innebär att koncessionshavarnas ställning stärks. De fasta 

kostnaderna kan ju på detta sätt slås ut på tlcra renar. Dessutom ökar ut

rymmet för nya koncessionshavare i byarna. vilket minskar koncessions

havarnas arbetsbörda. Detta leder även till en förbättring av byns rensköt

sel. vilket minskar riskerna för konflikter med motstäendc intressen. 

Samtliga koncessioner omprövas f. n. vart tredje år vid samma tidpunkt. 

I fortsättningen bör koncession kunna meddelas för längre tid än nu. Detta 

skulle ge koncessionshavarna större ekonomisk trygghet och öka deras 

benägenhet alt utöka sitt renantal. Skulle förutsättningarna för konces

sionen ändras, kan lantbruksnämnden enligt 89 § rennäringslagen föreskri

va nya villkor eller återkalla koncessionen. Jag vill i detta sammanhang 

poängtera att tanken hakom bestämmdsen om återkallelse av koncession 

är att koncessionen endast skall återkallas om allvarliga olägenheter för 

andra intressen uppkommer genom koncessionsrenskötseln och dessa olä

genheter inte kan avhjälpas genom villkor för renskötselns bedrivande. En 

koncessionshavare, som inte uppenbarligen missköter renskötseln till för

fång för medlemmar eller tredje man. bör kunna räkna med att fä sin 

koncession förlängd. Undantag kan behöva göras om koncessionshavaren 

av åldersskäl e. d. inte bör fortsätta med renskötseln eller om renskötseln i 

dess helhet måste avvecklas i byn. 
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Fi_\;-hålian<lcl mellan koncessionshavarna och koncessionssamcbyarna 

bctriiffa11dc anställning och er,-.ättning för arbetet bör kunna regleras ge

nom förhandlingar. Detta kriivc~ dock aa konccssionssamebyarnas slad

gnr ses övc!-. eftcn:om det eniig; dess3 ankommer på ordi<wrie bystiimrna 

au bi. a. fastställa värdet för dag eller timme av det arbete som renskö

tandc mcdlcmma;- utför for byn. Fri\.gan om anstiillning~förhiillandct hiir 

närmast övervägas av de berörda fackliga organisationerna. 

:!.5 Medlemskap och rösträtt i koncessionss:m1ehr -, 
l\1ilt försiag: Medlemskapet i konccssionssamcby för renskötselbcrätti- I 
gad som biträder koncessionshavaren i renskötseln bör begränsas till 

att avse endast biträden som inte har annat huvudsakligt förvärvsarbe

te. Lanthruksnämndcn skali fastställa en viss tid efter vilken de ren

skötselberättigade biträden som har annat huvudsakligt förvärvsarbete 

inte längre får ha renar i samebyn. Renskötande medlem bör vid röst

ning i ekonomiska frågor tillerkännas en röst för varje påbörjat tjugotal 

renar som enligt gällande renlängd innehas av honom. 

Utredarens förslag: Medlemskapet i sameby för renskötselberättigad som 

biträder koncessionshavaren i renskötseln slopas helt. I övrigt överens

stämmer utredarens förslag med mitt. 

Remissinstanserna: Lantbruksstyrelsen tillstyrker förslaget. Same Ätnam. 

som avstyrker detsamma. påpekar att det finns koncessionshavare som 

har renskötselberättigade medhjälpare. 

Skälen för mitt förslag: Renskötselberättigad som biträder koncessionsha

varen i renskötseln är enligt 86 § första stycket rennäringslagen medlem i 

samebyn. Han kan i denna egenskap, liksom koncessionshavarens make 

och hemmavarande barn. av samebyn medges rätt att ha egna renar. 

Medlemskapet bör enligt min mening bibehållas för de biträden som inte 

har något annat huvudsakligt förvärvsarbete. Ett fortsatt medlemskap för 

sådana biträden som aktivt deltar i renskötseln är ägnat att främja rekryte

ringen av såväl renskötselberättigade biträden som koncessionshavare. 

Däremot anser jag att den tillfälliga arbetskraft som hämtas utanför 

koncessionshavarnas eller skötesrenägarnas krets inte längre har några 

intressen att bevaka i byn. Deras rätt till medlemskap i byn bör därför 

slopas. Lantbruksnämnden bör emellertid kunna medge de biträden som 

nu har renar i samebyn att ha kvar dessa under en övergångsperiod, även 

om de inte längre får vara medlemmar i byn. 

Rennäringslagens bestämmelser om sameby och dess förvaltning skall 

enligt nuvarande 86 § i tillämpliga delar gälla även i sameby för konces

sions renskötsel. 
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EH U\ hl!vudsyftena nlcd 197i års i·cnn~u·ingsiag v:-!r all~ ~.;törst:.i nll~iliga 

u1s1:·:1::.:kning över:a~~J 3! san-1ernä ·~jä!vr: ~it~ hestiin·1rrLl:i Oin ren'..;kötselns 

on~c1nis;Hioo och oni sin~~ eg:n~1 e:kc1non1i~k::1 a;ig;.;li.igcnhti~r. !):.:: gan1la 

b.ppbyan~a 0111org~niserades d~irf<")r lii! sa1nehy2r vars organi'.~ation 

bvggc_k~ urp på principt~n om s«mvcrkan mellan mediemmarna i byn 

Ji~narode den som gäller i fråg;1 om ekonomisim förcninf.!ar. Samebyns 

siy~tlse ;ilivcrat:tr ~i\lcdcs medlemmarnas gemerisamn:a imressen och fö

retri~~!e;- rnedkmm<lrna gentemot myndigheter och :rndra utoms~åcndc. 

!\teGkmmarna~ rtitt att delta i handhavandet av samebyns angeiägenhetcr 

utövas pil byst~imma. I fråga om medlemskarct gäller den hctydC'isefulla 

sl.:ilinaden mellan konccssionssamcbyarna och övriga samebyar att i de 

fö~rc sköte-;renägama skall anses som medlemmar av byn. vilket de inte 

behöver vara i en vanlig sameby. Ski!Jnaden sammanhänger enlig< förarbe

tena till lagen med att koncessionsrenskötscln bygger på tanken at! skötes

renägarna. dvs. ägare eller brukare av jordbruksfastighetcr inom konces

sionsområdct. är villiga att upplåta sina marker till renbetning. något som 

knappast kan anta' bli fallet om de inte får möjlighet att påverka planering

en och ledningen av byns rensköts;:!. För att skötesrenägarna skall få delta 

i ;:ivgörandet av ärenden som angår dem föreskrivs därför att de i sådana 

frågor skall räknas som renskötande medlemmar. 

I fråga om rösträtt och beslut på bystämma i en vanlig sameby gäller 

enligt 59 ~ rennäringslagen i huvudsak följande regler. Varje myndig med

lem har en röst i frågor som rört. ex. utseende av ordförande på bystämma 

eller av revisor eller beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen. I övriga 

frfigor tillkommer rösträtt endast renskötande medlem. som därvid har en 

röst för v~irje påbörja! hundratal renar. 

Tillämpade på en koncessionssameby innebär rennäringslagens röst

rättsreg\er - eftersom skötesrenägare skall anses som renskötande med

lem - att vid utseende av ordförande o. d. koncessionshavarna (samerna) 

alltid är i minoritet. I frågor av annat slag blir inflytandet på bystämman 

beroende av antalet renar som innehas å ena sidan av koncessionshavaren 

och å andra sidan av skötesrenägarna. Detta får bl. a. den konsekvensen 

att. om antalet sameägda renar är mycket stort i förhållande till antalet 

skötesrenar inom en sameby. koncessionshavarna får det dominerande 

inflytandet på bystämman i angelägenheter av detta slag. Om å andra sidan 

antalet samcägda renar är mindre eller ungefär lika stort som sammanlagda 

antalet skötesrenar och antalet skötesrenägare är stort. får de senare det 

avgörande inflytandet på bystämman. eftersom redan innehavet av en 

enda ren ger en röst. 

Enligt min mening bör koncessionshavarnas ställning stärkas. Detta bör 

ske genom att deras röstinflytande ställs i bättre relation till deras renantal 

än vad som är fallet med nuvarande regler. 

Enligt min mening kan det dock inte komma i fråga att frånta skötesren

ägarna de.ras medlemskap i byarna. En sådan åtgärd går alltför långt och 
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n .. ~nskd~s·.:!. ivi.arke;-nt~ i fd1ga tnnyujas ju tili rcr;:.köt~·~J iivcn pi! sornn!~fft:n 

troi:"': :1~~ IHL:rk:.:-.;·n~~ ti~! si..i!t:1aJ Ii1~..\l vad sorn g~l!I~r in:.)fi! rc:nsktl!~t~lo1nräd(!l 

i ~j\··:-i~: iiil :;:l,rstc~ dek~.n ~igs a·,: enskilda och t:-'-)~.s att huvudniirin~a:·1u; 

inor:-: on!rfide: ~i~· jordbi:Jk ocb sl~og:~bn1k. t:c ~runJlii.gganch~ förui~~~H~ning, 

fö~- ~~lt tk·i1li:~ srr..:(:iel1a fenu i.\\' renskötsel skaU kunn1.. fung·~n\ ~ir därför Ct:.\ 

n:;u-:~ii.~;i:·r.;; har möjli!'·k·t~r att piiverka drii'ten :iv renskötsdn och at! dt: 

fii:- \~:~ rCtVi~~ sn1n ett ti!h~koH ti:I ~in försörjnin~~- f)ilr!genon1 ~lr d~ oc!~s:~ 

bcredcia n.li i vi~>~~ t.H.~ilifrcl:ning tftia det intrång o-:::h L.k.: skador som rcnsköt

sci1; n:-s:-;tar jo;-Jbrukc\ ()Ch s!;ogsbrnket. Till dt:tta kommet· C.ii markä;zar

m1 såwm rt!i!ägarc är skyldiga at:. bidru till kostnaderna för r-~nskötseln i 

prop1_~rlion tib rt:nantalet. 

Som jag redan nämm iir röstriiuen i ekonomiska fr[igor som rör r•~nsköt

sein graderad efter renantalet. Medlemmarna har därvid en röst för varje 

påbörjat hundratal renar. Jag har i avsnitt 2.4 föreslagit att amak! skötcs

renar skal\ begränsa~ till hög~l trettio per hushåll. Röstgraderingcn bör 

enligt min mening justeras i ungefär motsvarande mil.n, nämiigen pil så sätt 

all va~jc pahörjat tjugotal renar blir den schablon som ger en röst. En 

sådan rö!>trättsregcl ger tillsammans med den nyss niimnda regeln om en 

begränsning av antalet skötesrenar koncessionshavarna en stiirkt ställning. 

2.6 Koncessionshavarnas infl~·tande i samebyn 

Miti försla~: För att stärka koncessionshavarens ställning tas en be

stämmelse om att han regelmässigt skall vara ledamot av samebyns 

styrelse in i lagen. Finns det flera koncessionshavare i en by skall 

åtminstone en av dem vara ledamot av styrelsen. Koncessionshavaren 

skall leda renskötseln inom byn och anställa den arbetskraft som kan 

behövas för renskötseln. 

Utredarens förslag: Överensstämmer med mitt. 

Remissinstanserna: Intresseföreningen för koncessionssamchyarna i Norr

bottens län anser att samebyn i samråd med koncessionshavaren bör 

anställa tillfällig arbetskraft, medan Svenska lantarbetareförbundet anslu

ter sig "till utredarens förslag. Enligt förbundet bör samebyn formellt vara 

arbetsgivare. 

Skälen för mitt förslag: Samebyn är organiserad på etl sätt som liknar en 

ekonomisk förening. Det skall finnas en styrelse för byn som tillvaratar 

medlemmarnas intressen i olika avseenden. 

I 48 § rennäringslagen finns bestämmelser om de uppgifter som åvilar 

styrelsen och som i tillämpliga delar gäller även för styrelserna för konces-



Prnp. 1984/85: 22Ci 17 

siur•ssamebyarn<1. StyreJ~en sk:dl bfa ren;;kö1seln inom byns hcresom

riicit.:. umhesörj:.i de gemensamma arbeten mm behövs för byn. tillse atl 

mt:.dlcmmarna~; gemcnsarnnt<i in:resscn tit!va1'1.tas !.ltan all ni'.igm1 medlem 

mi;-;:gynn:1s. ca ut de medel 'XJ!il medlemmarna iir ~:Lyldiga a:t erlägga och i 
övrige handha byns angelägenheter. Styrebcr. företräder od;så hyn mot 

1rcuj~ man och for hym talan infilr domst0l ol"ii ;mdra myndighe1er. 

Till skillnad fr[in vad som giilier för Je vanliga sarm:byurna har emellertid 

konccs:;ionshavarna tilldelats vissa siirskild<! funktioner när l.let gäller led

ningen av renskötseln i koncessionssameliyarna. Enligi 86 ~ har konces

sionshavaren rät i att ut::in sl yreiscns bemyndigande leda driften av ren
skö1seln. Koncessionshavaren icdcr driften unJe:· styrelsens inseende vil

ket innebär att styrelsen kan ge viss;;i allm:inm.1 riktlinjer och anvisningar 

för driften i framför alit sådana avseendrn som pilverkar byns ekonomiska 

ställning. Enligt min mening skulle det dock strida mot lagstifrningens 

grunder om styrelsen gör st1dana ingrepp i koncessionshavarens rätt att 

handha den löpande n:nskötseln al! denne i realiteten inte längre kan anses 

ha huvudansvaret för den verksamheten. 

En särskild tvistefråga inom vissa samebyar är vem som skall ha rätt att 

anställa den arbetskraft som kan behövas vid toppar i renskötseln. Enligt 

min mening bör den uppgiften ankomma på koncessionshavaren. som 

alltså inom anvisade ekonomiska ramar bör få avgöra vem som skall 

biträda honom i arbetet. 

Bestämmelsen om koncessionshavarens ansvar för ledningen av ren

skötseln bör i enlighet med vad som nu har sagts uttryckas tydligare i 

lagtexten. 

Med hänsyn till att koncessionshavarna är helt beroende av renskötseln 

för sin försörjning och mot bakgrund av det ansvar de har för rendriften 

samt de kunskaper om renskötseln som koncessionshavarna besitter bör 

de ha möjligheter att påverka styrelsens beslut. För all ylterligare stärka 

koncessionshavarnas ställning föreslår jag därför att koncessionshavaren 

regelmässigt skall ingå som ledamot i byns styrelse. I flertalet samebyar 

finns det mer än en koncessionshavare. Åtminstone en av dem skall ingå 

som ledamot i styrelsen. 

2. 7 F"öruh'arande koncessionshavares ställning 

Mitt förslag: Den som tidigare har haft koncession inom området men 

som av ålders- eller hälsoskäl lämnat renskötseln bör kunna medges rätt 

att inneha skötesrenar även om han inte äger eller brukar någon jord

bruksfastighet inom området. Av regionalpolitiska skäl bör dock krävas 

att han är bosatt inom området och inte har övergått till annat huvud

sakligt förvärvsarbete. Efterlevande make eller efterlevande underarigt 

barn till koncessionshavare eller till f. d. koncessionshavare som vid 

tidpunkten för dödsfallet ägde skötesrenar bör också kunna medges rätt 

::! Riksda1:n1 19H4/85. J sam/. Nr 226 
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I au inneha skötcsrcnar utan att äga eller bruka jordhruk~t"astighct om 
I den cftcrk\'ancle iir htisatt inom omri\dct. Den undcr~lrigcs r:itt ati 

! inneha ~köl::srcnar wirhör n:ir han fyller 18 ilr. 
[___~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-

Utredarens förslag: Överensstiimmer med mitt utom vad avser· r:itt fiir 

cftnlcvande make o;:h cftcrlevandl' undt:d\rigt barn till konccssionsh:l\·are 

att inneha skötesrenar samt kravet p[i hos~itlning inom omri\d,·t. 

kcmissinstanscrna: Lantbruksstyrel~en anser all en föruts~ittning hör vara 

att vederbörande h(1r kvar inom hyn. Kammarkolkgict anser att reninni."

havct bör reducera~ till en rimlil,! nivå. 

Skälen för mitt förslag: Enligt gällande bestämmelser är det endast iigan~ 

eller brukare av jordbruksfastighet inom ett koncessionsområdc som har 

möjlighet att lämna skötesrenar i koncessionshavares vård. Jag har i av

snitt 2.3 föreslagit att denna möjlighet dessutom skall göras beroende av att 

ägaren eller hrukaren är hosatt inom koneessionsområdet eller eljest på 

den del av fastighten som är belägen utanför området. 

Från samiskt håll har föreslagits att även förutvarande koncessionsha

vare, som av ålders- eller hälsoskäl avstår från att sökä förliingd konces

sion, skall få ha renar kvar i byn även om de inte äger jordbruksfastigheter 

inom området. 

Jag delar denna uppfattning. Av sociala skäl bör därför en förut.varande 

koncessionshavare kunna få ha skötesrenar i byn även om han inte äger 

eller brukar någon jordbruksfastighet där. Som en förutsättning för detta 
hör gälla att han inte övergått till annat huvudsakligt förvärvsarbete. Det 

bör alltså vara av ålders-, hälso- eller liknande skäl som han liimnat 

renskötseln. Jag har i avsnitt 2.3 föreslagit att möjligheten att inneha 

skötesrenar av regionalpolitiska skäl skall förbehållas den som är bosatt 

inom koncessionsområdet. Enligt min mening talar de regionalpolitiska 

skälen för samma krav på bosättning när det gäller förutvarande konces

sionshavare som för övriga ägare av skötesrenar. Renantalet för en förut

varande koncessionshavare bör begränsas på samma sätt som jag föresla

git i avsnitt 2.4 för andra ägare av skötesrenar, dvs. till högst 30 djur i 

vinterhjorden. 

Den föreslagna bestämmelsen om möjlighet för förutvarande konces

sionshavare att inneha skötesrenar bör kunna medverka till att konces

sionshavarna vid tidigare ålder än nu överlämnar ledningen av konces

sionsrenskötseln till yngre samer. F. n. är flera av koncessionshavarna 

över 65 år. 
I rennäringslagens 14 § finns en bestämmelse om att renskötande med

lems dödsbo får fortsätta den av medlemmen bedrivna renskötseln under 

tre år från dödsfallet. Är en rcnskötselberättigad dödsbodelägare under 18 
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fö·. r:iknas tiden fdin del han fyller lb år. Restiimmclsenw om sameby och 

dc:ss förvaltning g@er •::niip 8i1 ~ andra stycket rcnn~\ring_slagcn i tilHimp

lii;« delcr samehy for konccssionsrenskbtsd. En konccssiL1n att bedri\'H 

renskötsel är emellertid enlig1 85 $; personlig. Den upphö~ diirför all gälla 

när koncessionshavaren avlider. varför 14 ~ renn~iringslagen inte ~ir tili

Iitrnplig i fråga om sameby rör kDncc>.sionsrenskiliScl. 

Jag förordar all även en efterlevande make eller eftcrlevundc underiirigt 

barn tiil kont:essionshavarc. el.ler till förutv;:irande koncessionshavare ~om 

vid tidpunkten för dödsfallet ägde skötesrcnar. av sociala skäl skall kunna 

få rätt all inneha skötesrenar även om maken eller barnet inte äger eller 

brukar jordbruksfastighet inom koncessionsområdet. Enligt min mening 

bör del ställas samma krav pi\ bosättning och l?å begränsning av antalet 

skötesrenar för d:;: efterlevande som för förutvarande koncessionshavare. 

Efterlevande make m:h efterlevande underårigt barn till koncessionsha

vare, eller till förutvarande koncessionshavare som vid tidpunkten för 

dödsfallet ägde skötesrenar. kan således få inneha högst 30 renar i vinter

hjorden om den efterievande är bosatt inom koncessionsområdet. Den 

underårigcs rätt att inneha skötesrenar upphör när han fyller 18 år. 

Som jag anfört i avsnitt 2.3 ankommer det på koncessionssamebyarna 

att bestämma vilka ägare eller brukare av jordbruksfastigheter som kan 

komma i fråga som ägare av skötesrenar och till vilket antal var och en får 

inneha renar. Den situationen kan uppkomma. att alla som vill inneha 

skötesrenar i en by inte kan beredas plats. Har samebyn därvid att ta 

ställning till ansökningar från såväl ägare eller brukare av jordbruksfas

tighet som från tidigare koncessionshavare eller efterlevande make eller 

underårigt barn, bör de sociala skälen för de senare väga tungt vid en 

bedömning av vilka som skall få företräde att inneha skötesrenar. 

3 Upprättat lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom jordbruksdepartementet upprättats 

förslag till lag om ändring i rennäringslagen (1971: 437). 

Förslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som hi/aga 4. 

4 Specialmotivering 

85 § 
Den som är renskötselberättigad kan få tillstånd (koncession) att driva 

renskötsel i Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen inom område där 
renskötsel av ålder förekommer under hela året. Koncession innefartar rätt 
för koncessionshavaren att driva renskötsel med egna renar och med 
skötesrenar som tillhör 

I. den som äger eller brukar jordbruksfastighet inom koncessionsområ
det och som är bosatt inom området eller eljest på fastigheten. 
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'.?.. tkn som tidigare tar han koncession inom omr<\dcl där han är lh1satl. 
om han in1::- t>vcrgfnt lili annat huvudsakligt forvärvs<:1rbetc, 

3. c!'tcrlevand.: make eller eftcrlevand~' urnkrårigt barn :i!i koncessior:~
ha_v,1r~'. eih:.r tiU und·::r ~ <~ngiven tidi!_:arc k\lfK:~ssion:sha\'arc soni vid 1id
pu11kten fö:· döJ:;fallel iigde skötc~;renar. om den cftcrk-vand:: är bosatt 
inou; koa:.:ess!nmur:1räc.iet. 

Konce~sion filr li.irnnas endast om fortsatt rcn:;kötsd inom område! är till 
övervägande nytta för orten och endast om den som söker koncession kan 
antap1s komma ati dri\'<l rcnski.li<;c\n pf1 el! ändam.ålsenligt säll. 

Konn:ssion nv;ddclas för v[ss tid, högst tio år. 

För:•!:! och andra styd~ena hir ändrats. 

I första ~tycket punkt I uppställ> som villkor för mö.ilif,!.heten an fa ha 

skötcsrenar i v[ird hos koncessionshavaren inte bara att vedcrhörandc 

sås(~m r. n. skall äga eller brukajordbruksfastighct inom kom:essionsomri':

deL utan han skall också vara bosatt inom området eller eljest p[J fastighe

ten. Ligger fastighetens mark inom två eller tlern konccssionsornrådcn och 

är ägarer. eller brukaren hosatt påjordbruksfastigheten krävs dock inte att 

den fak1iska bosättningen äger rum inom den del av fastigheten som ligger 

inom det koncessionsområde där renarna skall hållas. Ägaren eller bru

karen har i sådana fall möjlighet att ansöka om medlemskap i en av de 

samebyar inom vars koncessionsområde fastigheten ligger. Skälet till att 

det s. k. bostadsbandet har återinförts har redovisats i avsnitt 2J. 

I första stycket punkt 2 ges på angivna villkor förutvarande koncessions

havare möjlighet att ha skötesrenar oavsett om han äger eller brukar 

jordhruksfastighet inom koncessionsomri'tdet eller inte. Motiven finns an

givna i avsnitt 2.7. 

I första stycket punkt 3 ges efterlevande make eller efterlevande under
årigt barn till koncessionshavare som avlider under pågående koncession, 

liksom efterlevande till tidigare koncessionshavare, möjlighet att ha s'kö

tesrenar oavsett om andra villkor i punkt I eller 2 än bosättning inom 

koncessionsområdet är uppfyllda eller ej. Med underårigt barn avses det
samma som i 11 §punkt 3. nämligen den som är under 18 år. Möjligheten 

för efterlevande barn att lämna skötesrenar i koncessionhavares vård 

upphör när det fyller 18 år. Som villkor för efterlevande till f. d. konces

sionshavare att kunna få äga skötesrcnar krävs att den avlidne vid tidpunk

ten för dödsfallet ägde skötesrenar. Motiven anges i avsnitt 2.7. 

För tydlighetens skull anges i första stycket att koncession innefattar 

rätt för koncessionshavaren att driva renskötsel både med egna renar och 

med skötesrenar som tillhör de i punkterna 1. 2 och 3 angivna personkate

gorierna. 
Andra stycket ger uttryck för den avvägning mellan renskötselintresset 

och motstående intressen på orten som skall ske vid koncessionsprövning

en. Uttrycket orten skall i detta sammanhang inte tas i alltför snäv betydel

se. Under hegreppet inryms hela den kringliggande bygden - koncessions

området. Frågan har behandlats i avsnitt 2.2. 
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86 § 
Ftir renskötseln inom kom.:cssionsomr[t(k skall fiilm:-.; samdiy. :\:kdlem i 

sådan samt>bY är konces'>ionsh;iv:::n:n. d:::nn~~s make och hemmHv<:nmd:.: 
barn, r~nsköise!beriiliigad som bi1räder koncessiomhavan~n i rcnskötsein 
och ~om imc har annat hm·u1.hak\ig1 förvärvsarbcH: '.;amt ägan: av '.;kötes
n:nar inom konce;;.;,ionsområdeL 

Böti1mmelsi:rna om sameby och dess förvallning gälicr i 1illämr:iig:a 
ddar i fr[i&a om sameby for ko11cessionsn:nskiitsei mcJ följ:rnJ.: avvi
ket: .. ·:·: 

l. _;\earc av skötesrenar anses s'1m renskötande medlem. 
2. R~nsköiande medlem har i frågor som avses i 59 § 2 en röst för varje 

p[1böi:iat 1jugotal renar som enligt gällande re_nlängd innehas av honom. 
3. Rt'.nskötseln inom byn leds av koncessionshavaren som anställer ckn 

arhctskrafr som kan behöva~ för renskötseln. Koncessionshavaren eller. 
om det finns flera, åtminstone en av dem skali varn ledamot av styrelsen. 

Båda styckcnct har ändrats. 

Enligt första stycket i dess gällande lydelse är en renskötselherättigad 

som biträder koncessionshavaren i renskötseln medlem i samebyn. Med

lemskapet begränsas nu till att avse endast renskötselberättigad som biträ

der koncessionshavaren i renskötseln och ~om inte har annat huvudsakligt 

förvärvsarbete. Något krav på fas; anställning hos koncessionshavaren har 

dock inte ställts upp. Regeln har behandlats i avsnitt 2.5. 

I andra stycket anges de avvikande bestämmelser som gäller för konces

sionssamebyarna och dess förvaltning jämfört med de vanliga samebyarna 

och deras förvaltning. Punkt l har sin motsvarighet i gällande rät\ bortsett 

från att ordet skötesrenägare bytts ut mot uttrycket "ägare av skötes

renar". Punkt 2 innebär att koncessionshavarnas inflytande stärks genom 

att renskötandc medlem tillerkänns en röst för varje pabörjat tjugotal 

renar. Koncessionshavaren får enligt punkt 3 befogenhet att anställa ar

betskraft för skötseln av renarna. Koncessionshavaren skall till skillnad 
från vad som gäller nu vara ledamot av styrelsen. Finns det flera konces

sionshavare inom en by skall åtminstone en av dem vara ledamot av 

styrelsen. Motiven till ändringarna har angetts i avsnitt 2.5 och 2.6. 

88 § 
I beslut varigenom koncession beviljas skall anges 
I. koncessionsområdet. 
2. flyttningsvägs sträckning, 
3. det högsta antal egna renar rt'.spektive skötesrenar som koncessions

havaren får hålla inom området, 
4. i vad mån koncessionshavaren har rätt att anlägga stängsel. uppföra 

byggnader och taga virke inom koncessionsområdet. 
5. de villkor i övrigt under vilka renskötseln fär bedrivas. 
Ägare av skötesrenar får lämna högst trettio renar i vinterhjorden för 

varje hushåll i koncessionshavares vård. 

I första stycket har endast gjorts den ändringen att nu gällande bestäm

melser i punkterna 3 och 4 har förts samman under en punkt, där det anges 
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a11 knnce~;,.ionshcslutct. 'ifaSLllfl rcgclmiissigt sker i pr:il-.tik..:n. skall innt:hål

ia uppgift om det högsta antalet egna n:nar resp. skö1csrenar ~om k\inces

sionshavaren fiir balla inom lrnncc~sionsområdct. 

Enligt andra stycket. som iir nytt. begränsas del ;mtai renar som iigarc a ,. 

skötesrcnar får l:inrna i koncessionshavares vård . .'\nlalt:l begriinsas tiil 

hiigs1 trettio renar i vinterhjorden för varje hushi11l. I de11a amal ingi'Lr även 

kalvar oavsett ~[lder. ilegriinsningen gäller samt!ig:1 i 85 ~-först<; styckei I-· 

3 angivna personkategorier liksom for iigare eller bruka1\' av jonJhruksra~

tighet som ligger inom flera konccssiunsomrilden. Rcgcin har behandlas i 
avsnitt ~.4. Där framg:\r iiven vad som avses med vinterhjorden. 

Ö\'CtJ!ångshestämmclser 

I. !Jcnna lag träder i kraft den I december 1985. 
2. l3estimmelsen i 85 § andra stycket tillämpas även om ansökan om 

koncession har gjorts före ikraftträdandet. 
3. En ägare av skötesrenar som vid lagens ikraftlrädan<le äger eller 

brukar jordbruksfaslighet inom ett koncessionsområde men som inte är 
bosatt inom området eller eljest på fastigheten far inte ha skötesrenar i 
koncessionshavares vård efter den tidpunkt som lantbruksnämnden be
stämmer. Detsamma gäller. i fråga om övertaliga renar, ägare av skötes
renar som vid lagens ikraftträdande har fler skötesrenar i koncessionsha
vares vård än som anges i 88 § andra stycket. 

4. Lantbruksnämndcn får bestämma den tidpunkt efter vilken rensköt
selberättigad som biträder koncessionshavaren i renskötseln men som har 
annat huvudsakligt förvärvsarbete inte längre får ha renar i samebyn. 

Nu gällande koncessioner löper ut den 31 december 1985. Beslut om 

koncession för tiden därefter meddelas av lantbruksnämnden under de

cember månad. Det är därför lämpligt att den nya lagen träder i kraft den 1 

december 1985 så att den ändrade lagen kan beaktas vid prövning av 

koncession for tiden efter den I januari 1986. Den nya bestämmelsen om 

grunderna för koncessionsprövningen i 85 § andra stycket skall enligt 

punkt 2 tillämpas även på koncessionsansökningar som görs före ikraftträ

dandet. 

Enligt punkt 3 kan lantbruksnämnden medge att sådana ägare av skötes

renar som inte uppfyller det bosätt.ningskrav som föreskrivs i 85 § första 

stycket I eller som har flera renar än som föreskrivs i 88 § andra stycket får 

ha skötesrenarna kvar i koncessionshavares vård under en övergångstid. 

Sådan dispens får enligt punkt 4 också ges för renar ägda av renskötselbe

rättigad som biträder koncessionshavaren i renskötseln men som har annat 

huvudsakligt förvärvsarbete. 
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5 lfrmsWll<m 

.lag hcmst:ilkr all lagritdels 1'tlr•1ndt inhämta:- ilver förslaget till 
iag om iindring i JTnniiring,lagcn ( l 97 ! : .:137.i. 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighel me<l föredraganden~ hemstill!an. 
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Bila{!a I 

Sammanfattning av betänk:.mdet (Ds .lo 1984: 2) Konces
sionsrcnsk<Hscln 

Enligl utredaren finn). det f. n. inte ~käl al\ avveckb konccssionsrcn

~kötscin inom n;J.go! av de nio nuvarnndc knn.:essionsomrfldena. N~iringcn 

har betydelse fdn regionalpolitisk synpunkt. Den bedrivs inom glesbygder 

i Norrbottens Hin, där arbetslösheten är högre iin i någon annan del av 

landet. Koncessionsrenskötseln ger enligt lii11sstyrelsen arbetstillfällen 
som nwtsvarar åtminstone 40 årsarhcten. Näringen ger koncessionsha
varna tsamcrna) sysselsättning och inkomster. Den ger skötesrenligarna 
(markiigarna) ett tillskott till försörjningen. "kött i grytan och ihbnd en 

slant i börsen." Näringen kan dessutom sägas vara av viss social betydel

se: ortsbefolkningen är intresserad av näringen och samlas ofta vid bl. a. 

slakt, kalvmärkning och renräkning. Olägenhelerna för andra areella nä

ringar är f. n. förhållandevis små. 

Utredaren anser att det finns anledning alt revidera gällande hestämmel

ser om koncessionsrenskötseln i två avseenden. Dels hör koncessionsha

varnas ställning i byarna s1ärkas. Dels bör regionalpolitiska synpunkter ges 

större vikt än f. n. För att stärka koncessionshavarnas ekonomiska ställ

ning och deras ställning i övrigt i förhållande till markägarna föreslås bl. a. 

all markägarnas renantal skall begränsas och koncessionshavarnas renan

tal ökas, alt koncessionshavarnas ansvar för renskötselns bedrivande skall 

utvidgas och preciseras och att koncessionshavarna obligatoriskt skall 

ingå som ledamöter i samebyarnas styrelser. Av sociala skäl föreslås att en 
koncessionshavare vars koncession upphör av åldersskäl eller hälsoskäl 
e. d. skall ges möjlighet att ha skötesrenar i byn även om han inte äger 
någonjordbruksfastighet inom området. Detsamma bör gälla för en avliden 

koncessionshavares dödsbo. Av regionalpolitiska skäl föreslås bl. a. att 
rätten att inneha skötesrenar skall förbehållas sådana ägare av jordbruks

fastigheter som är bosatta inom koncessionsområdel. 
Utredaren tar också upp jakt- och fiskefrågor samt frågan hur en avveck

ling av koncessionsrenskötscln bör ske för den händelse del skulle visa sig 

i framtiden att k.oncessionsrenskötseln inom en eller flera byar medför 

alltför stora olägenheter för andra näringar. 
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lltn.•darens lagförslag 

Häri~enom föreskrivs att BS, 86 ocn 86 § rennärlnysl~gen 

l lSll :437) sli.u1 l i«' nedan angivna lyd·"-\ se. 

85 § 

Den som är renskötselberättigad 

kan fä tillständ (koncession) 

att driva renskötsel i Norrbot

tens län nedanför laµpmarks

gränsen inom område där ren

skötsel av ålder förekommer 

under hela året. Koncession 

kan innefatta rätt att mottaga 

skötesrenar från ägare eller 

brukare av jordbruksfastighet 

inom koncessionsområdet. 

Koncession får 1 ämnas endast om 

fortsatt renskötsel inom områ

det är till gagn för ortsbe

folkningen och endast om den 

röreslagen -::1dei_~~-

Der. son: är renskötselberättigad 

kan få tillständ (konces~1onl 

att driva rens~ötsel i Norrbot

tens län nedanför lappmarks

gränsen inom område där ren

skötsel av 111 der förekommer 

under hela äret. Koncession 

innefattar rätt för konces

sionshavaren att driva rensköt

sel med egna renar och med 

skötesrenar som tillhör 

1. den som är bosatt inom kon

cessionsomrädet och där ä~er 

eller brukar jordbruksfastig

het, 

2. den som tidigare har haf! 

koncession inom området och 

inte övergått till annat huvud

sakligt förvärvsarbete eller 

efterlevande make eller under

årigt barn till avliden sådan 

koncessionshavare. 

Koncession fär lämnas endast om 

fortsatt renskötsel inom omrä

det är till övervägande nytta 

för orten och endast om den som 
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som söker koncession kan anta

gas lrnn111a att driva renskötseln 

p~ ett ändamälsenllgt sätt. 

Föreslagen lydelse 

söker koncession kan antagas 

kollina att driva renskötse1r, pÄ 
ett ändam61sen1igt sätt. 

26 

Koncession meddelas för viss tid, hcigst tio h. 

8- r b , 

För :en>kötseln inom konces

sionsomräde skall finnas same

by. Medlem i sädan sameby är 
koncessionshavaren, dennes make 

och henm1avarande barn, rensköt

sel berättigad som biträder 

koncessionshavaren i rensköt
seln och ägare av skötesrenar 

inom konccssionsomrädet. 

Bestämmelserna om sameby och 

dess förvaltning gäller i till-

1ämpliga delar i fräga om same

by för koncessionsrenskötseln. 

Skötesrenägare anses därvid som 

renskötande medlem. Konces

sionshavaren leder under sty
relsens inseende renskötseln 

inom byn. 

För renskötseln inom konces

sionsomräde skall finnas same

by. Medlem i säda n sameby är 
koncessionshavaren, dennes make 

och hemmavarande barn och ägare 

av skötesrenar inom konces
sionsomr3det. 

Bestämmelserna om sameby och 

dess förvaltning gäller i till

lämpliga delar i fräga om same

by för koncessionsrenskötsel 

med följande avvikelser. 

1. Skötesrenägare anses som 
renskötande medlem. 

2. Renskötande medlem har i 
frAgor som avses f 59 § 2 en 

röst för varje p~börjat tjugo
tal renar som enligt gällande 
renlängd innehas av honom. 

3. Koncessionshavaren eller, om 

det finns flera, en av dem 

skall vara ledamot av styrel

sen. Han leder renskötseln inom 
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Nuvarande lvoelse ______ __::; __ _ 

l beslut varigenom koncession 

bevi ]jas skall anges 

1. koncessionsomrädet, 

2. flyttv~gs sträckning, 

3. det högsta antal renar som 

fär hällas inom koncessionsom

rädet, 

138 ~i 

4. om och till vilket antal 

koncessionshavaren fär mottaga 

sk.ötesrenar, 

5. i vad mån koncessionshavaren 

har rätt att anlägga stängsel, 

uppföra byggnader och taga 

virke inom koncessionsområdet, 

6. de villkor i övrigt under 

vilka renskötseln får bedri-

vas. 

byn och anställer _.'.!._1:~ ~rhets

kraft som ~an behöva~ för ren-
----··------·-------··-
skötsel~. 

l beslut varigenom koncession 

beviljas si.all anges 

1. koncessionsomr~det, 

2. flyttvägs sträckning, 

3. det högsta antal egna renar 

respektive skötesrenar som 
koncessionshavaren får hålla 

inom området, 

4. i vad män koncessionshavaren 

har rätt att anlägga stängsel, 

uppföra byggnader och taga 

virke inom koncessionsområdet, 

5. de villkor i övrigt under 

vilka renskötseln får bedri-
vas. 

Skötesrenägare får äga högst 

tjugo renar för varje hushåll, 

årskalvar ej inräknade. 

,.,-- ; 
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Bestämmelsrn i 8S ~ andre stycket ti11ämpa~ d<1ck. il~en oe ansökan 

on> koncession Ila!" gjor·ts före ikraftträdandet. 

En skötesreniigare som vid lagens ik raftträdilnd(' ä~er p 11 Er brnk~ r 

jc~dbrul~sfastighet ino~1 ett. kor1ees::ionsomrade mer. som dä inte är 

bosatt inon: omrär.tet skall göra sig av med re:iarnc inor.1 den tid son; 

1ar1tbruksnämnden 11estämmer. Detsa1T1na g;iller skötesrenägarc som vid 

lagens ikraftträdande äger flera renar än so<n anges i 88 § andra 

stycket. 
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!Jilaga 3 

Ffö·trckning ()ver rcmissinstansermt oth sammanställning 
av remissyttrandena ()vcr hciänkandet (Ds Jo 1984: 2) 
Koncessionsrenskötsefn 

Rcmissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över b::Länk~mdet avgetts av lantbrnksstyn.:1-

sen. arbetsmarl~nadsstyrelsen. stat~ns naturvardsverk, domänverket. 

kammarkollegiet, länsstyrelsen i Norrbollcns t;in, Intresseföreningen för 

konccssiomsamebyarna i Norrbottem län, Lantbrukarnas riksförbund. 

Same .Ä.tnam. Svenska jägareförbundet, Svenska lantarhetareförbundet 

och Svenska samernas riksförbund. 

Lantbruksstyrelsen har bifogat yttrande från lantbruksnämnden i Norr

bollcns län och arbeismarknadsstyn::lsen från länsarbetsniimndcn i Norr

bottens län. Länsstyrelsen har bifogat yttranden från Kalix, Pajala, Över

kalix och Övertorneå kommuner. Svenska jägareförbundet har bifogat 

yttrande från Norrbottens läns jaktvårdsförening. Därutöver har inkommit 

yttranden från Muunio sameby och Saminuorra. 

l Allmänna utgångspunkter 

I. I Lantbruksstyrclsen 

Lantbruksstyrclsen anser i likhet med utredningen och lantbruksnänm

den i Norrbottens län att det f. n. inte finns skäl att avveckla koncessions

renskötseln inom något av de nio nuvarande koncessionsområdena. Möj
ligheten att slå samman de minsta koncessionsbyarna till större och bär
kraftigare enheter bör dock eftersträvas. 

J .2 Arbetsmarknadsstyrelsen 

I enlighet med utredningen anser arbetsmarknadsstyrelsen att konccs

sionsrenskötscln bör få finnas kvar. Den begränsade sysselsättning som 

näringen medför utgör ändå en värdefull del i en region där alternativa 

sysselsättningsmöjlighetcr är starkt begränsade. Styrelsen vill vidare beto

na betydelsen av ett fortsatt nära samarbete mellan berörda intressen för 

att motverka att allvarliga motsättningar uppstår mellan koncessionsren

skötseln och andra areella näringar. 

1.3 Statens naturvårdsvcrk 

Intressemotsättningarna mellan koncessionsrenskötseln och naturvår

den är begränsade. 
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H.ovdjursfr[igorna har i förti:'tll:mdc till det övriga rcnskiitselomr[idc1 

underordnad bctyddsc. Naturviirclcns ansrråk r::01 skyddsomd1den har 

inom koncessionsrcnsktitsclomrihkt \"arit bt.:griinsat och kunnat tillg,i

doses i samförst[ind. 

Fasta anl:iggningar som renstängsel o. dyl. har vari1 fi,rcmi\I for samrf1d 

\'arvid naturv[trdsintrcsset bcaktals. 

Att stora konccssionsrcnskötseln tich crsiiW1 den mcd andra rt.:nskiitscl

formcr innebiir ingen fördel fiir naturvilrdsintressct. 

Ur de synpunkter naturvårdsvcrkct har att före1riid;1 finns diirför ingen 

erinran mot att koncessionsrcnskötscin bibchiills. De föreslagna rcgcliind

ringarna iir i övrigt sil långt verket kan hedöm;i väl motiverade och undcr

byggd;i. 

Naturvårdsverket tillstyrker därför att i bctiinkandet föreslagna åtgärder 

genomförs. 

1 .4 I>omäm·crkct 

Domänverket finner inga bärande skäl att avveckla koncessionsn:nsköt

seln inom nuvarande koncessionsområden. Inom dessa omriiden är arbets

lösheten stor och näringen ger ett icke obetydligt tillskott till sysselsätt

ningen. En förutsättning för beviljande av koncessioner är dock att vill

koren markeras lika tydligt som tidigare samt att gällande regler ovillkorli

gen måste följas för att renskötseln skall få bedrivas. 

Domänverket motsätter sig den utveckling som Svenska samernas riks

förbund framför, nämligen att koncessionsrenskötseln avvecklas och att 

markerna används till vinterbete av angränsande samebyar. Detta skulle 

vara en utveckling som icke är önskvärd från skoglig synpunkt. 

1.5 Kammarkollegiet 

Koncessionsrenskötseln skiljer sig från annan renskötsel därigenom att 

den för sitt fortbestånd är beroende av att den är till gagn för ortsbefolk

ningen, dvs. i sak för markägarna inom koncessionsområdet. Någon obe

tingad rätt till renskötsel inom koncessionsområdena föreligger alltså inte 

enligt rennäringslagen. 

Utredningen visar att koncessionshavarna och markägarna i huvudsak 

är överens om att koncessionsrenskötseln bör bestå. 

1.6 Länsstyrelsen i Norrbottens liin 

För närvarande finns inom koncessionsbyarna ca 16000 renar vilket i 

stort motsvarar betesresurserna inom området. I länets handlingsprogram 

för rennäringen har antagits att behovet av arbetskraft i näringen kan anges 

till en årsarbetare per 350 renar. Koncessionsrenskötseln innebär således 
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från :-ysselsättningssynpunkt rn 45 [irsarbdare. Arhe!stillUillt:na iir i hu

vudsak lokaliserad<.: till den n:trema glesbygden. Med hi-insyn härtill är 

arbdstillriillcm1 stirskilt angehigna eftersom de hidrar till att urpri1tthtilla 

ett sviktande närin!!sliv. 
Från konkurrerande: markanvändr.ingsintrl'sscn har vid ell flertal tillfäi

ler: anföns att förde.iarna av l-:m1ces..;ionsren~kötscln ej urrvägcr de mick

debr som ~'is~,mkas övriga näringar i område!. S~irskill har dt.:n negativa 

inverkan på jord- och skogsbruket framhållits. De stora satsningar som 

gjoris pf1 jordhrnk och bärodlingar inom vissa dei<:ir av konccssionsområ

del liksom den fongående ut vecklingen inom skogsbruket har medför1 an 

motsättningarna mellan konccssionsrenskötsdn och dessa näringar ökat. 

Motsättningarna har blivit så stor<i att knlV' rests på et! totalförbud mol 

renskötsel inom vissa delar av området. bl. a. från Kalix kommun. 

Enligt länsstyreisens uppfattning finns möjligheter att i stor utsträckning 

eliminera dessa motsättningar. För att detta skall vara möjligt måste dock 

bestämmelserna om koncessionsrenskötseln utformas sä att beviljande 
myndighet har möjlighet att styra utvecklingen och föreskriva härför erfor

derliga villkor. Nuvarande regler medger att i samband med knncessions

prövningen villkor kan föreskrivas som kan medverka till att överbrygga 

intressemotsättningarna. 
Koncessionsrenskötseln bygger på ett samspel mellan skötesrenägarna, 

dvs. ägare eller brukare av jordbruksfastigheter inom koncessionssame

byn, och renskötarna, dvs. konccssionsinnchavarna. Markerna nedom 

lappmarksgränsen kan nyttjas för renskötsel och i gengäld får markägarna 

möjlighet att ha skötesrenar hos koncessionsinnehavarna och möjlighet atr 

påverka renskötselns utformning. Ett sådant samspel är enligt länsstyrel

sens mening en grundläggande förutsättning för koncessionsrenskötseln. 
Genom att markägarna har möjlighet att påverka renskötselns utformning 
och dra nytta av näringen är de också beredda att i viss utsträt:kning tåla 

det intrång och de skador som näringen förorsakar på jord- och skogsbru
ket. Detta torde gälla oavsett att skötesreninnehavet ej i lika stor omfatt
ning som tidigre har direkt belydelse för försörjningen. 

Det nu framlagda förslaget innebär inga större principiella förändringar 
av villkoren för koncessionsrenskötseln. Någon avveckling av konces

sionsrcnskötsel föreslås inte och grunden för koncessionsrenskötsel skall 
även i framtiden vara ett samspel mellan markägarna och koncessionsinne

havama. Länsstyrelsen anser detta vara en riktig utgångspunkt. 

1. 7 Same Ätnam 

- - - Möjligheterna att genom de egna samebyarna åstadkomma för

bättrade förhållanden fanns och finns överhuvud taget inte. med undantag 

av Muonio sameby. Där är koncessionshavarnas antal relativt stort och 

deras reninnehav något större än skötesrenägamas. De grava missförhål-
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landen son\ råd.-:.;.- för ~H~~ snm~.::r i norr: k<.'1~c·~':;sio!\sr~~n~köt:~1dn har cnhä!ligt 

piha!at~ 3v koncessionshavarna. [)es~a kr~iv~~r nu gcntH11 slna de1nol:raiisi~t 

valda oq.:<m att konlTssinnsrcnskfös,:iinstirnte! ~vskaffas. cft·=rso;n åctui 

tir till mer: för n.~nnä~·ing.stn.övandet. San1ernt~ är ht"".roendf av rennäringen 

s1>m utkomst för sin uppehälle. Skiit\:srcnägarn:1 har diir<.:mot andra. myc

ket varicrand~· förvärvskiillor. \. C}.. fast~: amtällninpu·, egna f"ör::.lag, jord

e!ler skogsbruk. som huvudsak!w inkomstkäli<:. Deras reninnehav utgör 

cndnst fritidsvcrksamhe: e!Jer Lapita!piacering. - - -

N:igra biiranåc argument för att hihehålla koncessionsrcnskö1seln har 

inte framkommit i utredningsmP.teriale:. Avgörnnd('. för an hihdi;\\la 

konccssionsrenskötseln är om den är eller kan h!i en samisk näring. Riks

organisationen Same .Ä.tnam hedömer att dessa förutsättningar saknas 

idag. Sadana förutsättningar förefaller obefintliga även med hänsyn till de 

framlagda reformförslagen. Koncessionsrenskötseln är dessutom i dagens 

samhälle ett förlegat institut som inte längre fyller den funktion den avsågs 

för. 

Beträffande de i utredningen anförda regionalpolitiska skälen till att 

behålla koncessionsrenskötseln, är det synnerligen tvivelaktigt om konces

sionsrenskötseln kan sysselsätta så många som länsstyrelsen uppskattar. 

Som exempel kan nämnas att en koncessionshavare har flera år efter det 

att han tilldelats koncession en heltidsanställning utanför renskötseln. 

Andra koncessionshavare ersätts för vården av renar med extremt låga 

dagsverkesarvoden, som utbetalas för bara kortare perioder. Under mel

lantiderna måste dessa koncessionshavare lita till arbetslöshetsersättning

ar eller ströarheten. Deras eget tillåtna reninnehav är dessutom för lågt för 

att ensamt kunna försörja en familj. 

Riksorganisationen Same Ätnams uppfattning är att koncessionsren

skötseln skall avvecklas och koncessionshavarna samt de samer som be

driver egen renskötsel ingå som renskötande medlemmar i angränsande 

fjäll- och skogssamebyar. I de områden, där förutsättningar finns. skall 

koncessionsrenskötseln ombildas till samisk skogsrenskötscl. 

De marker som i dag används för koncessionsrenskötsel är och skall 

användas som vinterbetesmarker för angränsande fjäll- och skogssame

byar i överensstämmelse med deras sedvanerätt. Detta är en riktig lösning 

med hänsyn till krympta betesmarker för renskötseln generellt. 

1.8 Svenska samernas riksförbund 

Mot bakgrund av vad som framkommit under tiden efter 1971 års rennä

ringslags ikraftträdande, kontinuerliga kontakter med koncessionsinneha

vama m. fl. och det material som tagits fram av koncessionsrenskötselut

redningen får SSR konstatera att det saknas bärande argument och grunder 

för att bibehålla koncessionsrenskötseln. 
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A \ mrcd11ingc11 framg:ir att del främsta skiiiet för all konc:::ssionsrer.

skötseln skall fortsätta på i huvudsak nllvarandc )!rnnder är d<:ss regional

politiska betydelse .. Dcnn~1 het ydclst. kan ifriigasiittas. men är inte det 

hu1·udsakliga sk.ti!et till SSRs st{imipunkt att avgörande ski:il forifarnnde 

finns alt avveckh=: dcnnä form av rcnsl\ö!sel. 

l frilg~1 om de rcgionalpoliti~b sblcn kan det i och för sig ifri\gasätt.as 

om kmices'.;ionsrensköt.sdn har den stora betydelse som den ha: 1illrnätts 

av länsstyrelsen. Som exernrd kan nämna~. att en koncessionsinnehavarc 

flera tir cf1er dct att .han fött konc.e<:sion har ett hclti<lsarhete utanför 

renskötseln. Det kan dessutom ifrågasättas om många av de arbetstillfällen 

som i övrigt inräknas i ek årsarbctcn som koncessionsrenskötscln berä!;

nas ge faktiskt finns. även med beaktande ;;v att viss sysselsättning har 

karakiären av kombinationssyssdsät\ning. 

Den avgörande förntsättningen för ett bibehållande av koncessionsren

skötseln m~lste i.stället vara om denna - i enlighe.t med vad SSR tidigare 

framfört - kan anses vara eller på sikt bli en samisk näring. Såvitt SSR kan 

bedöma saknas sådana förutsättningar idag och det kan dessutom ifråga

sättas om de kan tillskapas· även med beaktande av de reformförslag som 

IHmnas i utredningen. 

Enligt SSRs uppfattning är det i stället en på sikt riktigare lösning att 

avveckla koncessionsrenskötseln. Härvid skall dock beaktas den särställ-. 

ning som Muonio same hy intar. som varande den enda samiska konces

sionssamebyn. SSR finner att de marker som idag används för konces

sionsrenskötsel är och skall användas som vinterbetesmarker för angrän

sande fjäll- och skogssamebyar i enlighet med dessa samebyars sedvane

rätt. Koncessionsinnehavama och de samer som bedriver egen renskötsel 

kommer i detta läge att erbjudas medlemskap i dessa samebyar. 

Den här redovisade uppfattningen har framförts vid de överläggningar 

som varit med koncessiunsinnehavarna. De övriga alternativa lösningar 

som därvid framförts har annars varit att koncessionssamebyarna skall i 

r'J.ttsligt och annat hänseende jämställas med skogs- och fjällsamebyarna. 

för det fall att regering och riksdag inte i dag är beredd att ta det steg 

som vid senare tillfälle ändå måste tas. nämligen att avveckla koncessions

renskötseln. och i stället gå på de mer begränsade reformförslag som nu är 

framlagda. måste det enligt SSRs uppfattning ske med den uttryckliga 

förutsättningen att det är fråga om en övergångslösning i avvaktan på ett 

senare slutligt ställningstagande. 

Eftersom nu gällande koncessioner löper ut i och med 1984 års utgång 

kan SSR i så fall finna det lämpligt att koncessioner fr. o. m. 1985 lämnas 

på 5 år med angivande att en utvärdering skall göras efter 3 år. 

Som särskilda förutsättningai och villkor för en sådan temporär regle

ring skall gälla att koncessionerna skall prövas mot bakgrund av att ak

tuella behov av vinterbetesmarker för angränsande tjäll- och skogssame

byar först tillgodoses. I decta sammanhang skall särskilt uppmärksammas 

3 Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 126 
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att pi'1gii~·nde <;tängsdbyggnationcr !iings lappmarko.griinscn avbryt~. En 

konsck"ens av detta torde kunn;i b:i att det kan kornnrn i fri'ig;, all redan 

fr. o. m. 1485 göra viss omrcgh.'.:-!ng av nuvar:rnde konce~sionssnm .. +yars 

griinser och iivenså antal byar. Vidare m~\ste i,:iilb som el'. >fö·sbl~ villkor 

att det redan nu tas !>tiillning 1iil !"r:'iµan om om!"iirande av Muonio sameby 

till en shog-;samehy. För de·, fall att lanlmi\tcritd:nisb och andra reg\ering

a:- rn;iste genomföras förul ;;'.i ner SSR atl dettc; ock sil sker. 

Sammantaget finner SSR Htt Lkl saknas anledning att bibehiill;.1 de mer 

hobbybetonade renskötso::lformer som idag. präglar konce,sionssame

b~·arna. 1-Iiirvid intar Muonio sameby en annan ställning. Den riktiga 

lösningen bftde i dag och pä liing1\: sikt är all avveckla koncessionsrcnsköt

seln och att markerna i stället anvlinds för angränsande f.iäll- och skogssa

mehyar varvid koncessionsinnchavarna ges medlemskap i dessa same

byar. För det fall att regering och riksdag i dag inte skulle varn beredda att 

ta detta ställningstagande måste en förlängning av koncessionerna fr. o. m. 

1985 prövas mot bakgrund av att aktuella behov av vinterbetesmarker för 

angränsande fjäll- och skogssamcbyar först tillgodoses och att koncessio

nerna i övrigt gör~ tidsbegränsade. 

Målet måste vara att markerna skall använda~ för en samisk renskötsel. 

1.9 Svenska lantarbetareförbundet 

Förbundet delar den uppfattning som utredaren framför all konces~ions

renskötseln bör bestå som ett väsentligt inslag i näringslivet i Norrbotten. 

Givetvis kan konkurrerande intrt~ssen uppstå med andra areella näringar 

men med hänsyn till de mindre goda förutsättningar som råder för jordburk 

och trädgårdsnäring i alla byar utom Kalix och Liehittäjä hör rennäringens 

värde för sysselsättningen visas vederbörligt beaktande. Man bör också 

beakta att koncessionshavarna är direkt beroende av renskötseln för sitt 

livsuppehälle. Deras situation bör därför enligt förbundets uppfattning 

stärkas gentemot markägarna. 

2 Grunder för koncessionspr<>\'ningen 

2.1 Lantbruksstyrelsen 

Förslaget att lagtexten förtydligas så att det framgår att även motstående 

intressen skall beaktas vid koncessionsprövningen är enligt lantbrukssty

relsens mening angeläget. Förutom de i utredningen nämnda motstående 

intressena och areella näringarna är det enligt styrelsens, liksom lantbruks

nämndens uppfattning angeläget, att hänsyn även tas till lappmarkssame

byarnas sedvanerätt. I fall när tillräckliga skäl att vägra koncession inte 

föreligger och när särskilda villkor beträffande renarnas skötsel inte är 

tillräckliga bör ändring av gränserna för koncession kunna komma ifråga. 
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Z.4 Domä1wcrkct 

fnom såväi koilcessior.sorm[idcr som rennäringsml!rader i öv;igl i landet 
har renantalet tillåtits öka kraftig! unda dl· senaste åren. Orsaken cbniil :.ir 
dds skogshrukets positiva å1gt11dcr fi)r n::nhcicstillgii11gen och dd~ en föl.id 

av i'tr med klimatiskt hetingade goda fönnsä:tningar. Det är däifor angelii

gel att koncessionsmyn<ligheten i avvaktan på en tillförlitlig hctcsinvcnte

ring tillser ati renantalet iiveu inom konccssionsomrftdet nedbringas och 

hå!ics pil t•n rimlig nivä. Dewi måste ansc5 van; en förutsättning for att 

markägarna fortsättningsvis skall an:cp!era denna form av '"tillsUindsren
skötscl ... 

för domänverket, som bed1iver betydelsefull areell näring inom konces

sionsområdcL är det angeläget. atl av villkoren klart framgår skyldigheten 

för samebyarna att hålla renarna borta från områden som besprutas, göds

las eller är föremål för koncentrerade avverkningar. 

2.6 Länsstyrelsen i Norrbottens län 

Länsstyrelsen tillstyrker förslaget att som villkor för koncession skall 

gälla att fortsatt renskötsel är till övervägande nytta för orten. 

2.7 Same Ätnam 

Utredarens uppfattning är att koncessionsrenskötseln skall bibehållas av 

främst regionalpolitiska skäl. Detta förenas med skärpta krav vid till

ståndsgivning genom förslag att renskötseln skall vara till iiverl"ä~ande 

nytta för orten. Är de till renskötseln motstående intressena av större 

styrka. bör renskötseln få vika. Samtidigt föreslår utredningen att kommu

nerna ges större inflytande vid intresseavvägningen och vid tillstiindsgiv

ningen. Dessa förslag försvagar de samiska intressena. 

Av månghundraårig erfarenhet vet vi att vid en sådan intresseavvägning 

kommer renskötseln förr eller senare att få vika. Konccssionsrenskötseln 

som tillkom vid ett utpräglat agrart samhällsbruk i detta område har ju 

dessutom spelat ut sin roll som nödvändigt tillskott till den jord- och 

markbrukande befolkningens uppehälle. Renen används inte heller längre 

som dragdjur. 

2.9 Svenska lantarbetareförbundet 

Förbundet vill betona att koncessionsprövningen bör ta hänsyn till den 

totala sysselsättningseffekten. Förhållandet i dag är tyvärr otillfredsstäl

lande med en mycket hög arbetslöshet bland samerna även inom konces

sionsbyarna. Utredaren har lämnat detta problem obeaktat i allt för hög 

utsträckning. Om de areella näringarna framdeles genom regionalpolitiska 
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<;!ii!lii yticrlipire krav på tillgång tiil marL, bm 

syssd<inningcn kmnma at\ bli än mer problematisk för s~1mcrn:i. Det 
kråv~ diirför e1: n~yckct geno:ngrip:1nde ana!y~; <.:v situ:.Hioncn. n3goi ~~crn 

marki:Di!1ffilifl':n bö~ ha del iive·g~irande 'mwaret kir. 

3 Räa~n au ii.g& skötesrenar 

3. f L:mfömksstyrclscn 

Lanthruksstyrcisen Jelar uppfattningen att riitl•.:n att inneha ~;kölcsrcnar 

bör förbchiillas den markägarc/hrnkar·: som själv är hosali inom onmidct. 

Ut.reJaren~ förslag om bostadsbandets återinförande tillstyrkes. vilket 

<lomänverket anser vara en förutsättning för att koncessionshavarens rätt 

.,_kall kunna stirkas och för att renantalet skall kunna begränsas till lämplig 

nivå. 

3.6 Länsstyreiscn i Norrbottens län 

Länsstyrelsen vill inte motsätta sig att bostadsbandet återinförs, dvs. att 

rätten att inneha skött:srenar endast ska tillkomma de renägare som hor 

inom koncessionsområdet. 

Länsstyrelsen vill framhålla att en bokstavlig tillämpning av lagtexten 

kan få icke avsedda effekter. Tomtplats eller mangårdsbyggnad som tillhör 
fastighet som har mark inom koncessionsområdet kan vara beläget utanför 
koncessionsområdcts gräns. Att så blir fallet beror på att gränsdragningen 

mellan koncessionsområdena inte alltid följer bygränser utan är anpassade 
till naturliga gränslinjer, exempelvis älvar, åar, sjöar. Om lagtexten utfor

mas enligt utredningens förslag blir innebörden för många fastighetsägare 

inom koncessionsområdena att man icke uppfyller lagens krav på att äga 
jordbruksfastighet och vara bosatt inom samebyn.- Lagtexten bör i detta 

avseende justeras. 

3.10 Intresseföreningen för koncessionssamebyarna i Norrbottens län 

Intresseföreningen delar i princip utredningens förslag men tillämpning

en får inte vara så strikt som den nu föreslagna skrivningen innebär. Av 

många skäl, bl. a. att samebyarnas gränser följer t. ex. vattendrag, kan 

bosättningen bli inom ett annat koncessionsområde än där markerna i 

huvudsak är belägna och renarna vårdas. 

Genom restriktioner i byggande ute i byarna har en inflyttning till cen

tralorterna skett och detta innebär att ägare av jordbruksfastigheter och 



r·.:n:<· genorn. d·:.ttu. kcn bo t~tanför l..on-::e-..~H.1nsunai\dt~t. l>i1nn\lvt.:r finn: ... 

iig'·~n· a·~· _j1_irdhruk och renar ~-t'm förui(ln;. an d;..~ hruJ~2: si~t:·t r.~~:t.ighclt~I 

(~'du:;· n~~:(\.:Cl aL1lvt i renskö1~ein in;."'.\:1·1 ~:in;.-~ sa~ncbyr~r rn~:·n btn :.i:anför 

k:.H1::e~~:-:i1,,.J:i~.;c;nid~dr·i. J)f~ss~i 1nEstr. h2 n1öjlig.het ~Ht i fo•~sruningt:n inneli~ 
rcn:.H. /~v h~ir rednvi~hlic. skf1'. bö;· skri\·nin.:;.en ~indL\S ~<! ~Il: ~ignn.: l..IV 

.~:·~~·d:~ru~·5fastighe1l'r in~;n; konci...·~~sil,nst'nlr~~den;! hc,s~1lUi.. il1ln~·~ i~orrbol

lc'll': liifi kan var;: samd,vn:c~dlcmrn;H" . .\iid:1 urpryiie.' l:ravci all n:.:w;kö1-

seii1 I·ir 1:ii ~:1g.n rör oricn. 

:;_ 7 Samtc Arnam 

.'\li :°11eriafön: det s. k. ho~1adsbamk1 för skötesn::nägar.;' sanll restriktio

ner for högsta till:°u na sklitcsinnrlrn,· till maximalt 20 rt.:nar per hushal! kan 

skenbar: ge en förbiittring för renniiringsutövarna. Detta kommer dock 

knappas! att fä ni1gon effekt. eftersom tanken samtidig\ iir <ill ge ökud plat~ 

för nya skötesren~igare. Bostadshandet för skötesreniigarc kommer heller 

inte all lä n[igon verkan om det ime samtidigt kopplas till ett krav om 

förvärvsmässigt hruka11dc av jord och skog som huvudsaklig inkomstki:illa. 

Det kan ime varn skiiligt att s. k. ''trottoarbönder'' får ha rätt att inneha 

renar, som inkriiktar pfl en näringsutövning. 

3.9 Svenska lantarbetarcförhundet 

Förbundet vill stälhi sig bakom förslaget att återinföra kravet på bo~tads

band för skötesrenägare. Markägare som flyttal och har sin huvudsakliga 

inkomst av annan verksamhet på annan ort bör inte få rätt alt fortsättnings

vis äga renar. En skälig övergångstid för de markägare som nu äger renar 

men inte har bostadsband bör kunna medges. 

4 Koncessionsha,·arnas ekonomiska ställnin~ 

4.1 Lanthruksstyrelscn 

Enligt lanthruksstyrclsens mening är det angeläget all vid koncessions

prövningen i första hand tillgodose koncessionshavarnas önskemål om en 

utökat renantal. Det är också angeläget att begränsa markägarnas renantal 

- inte till "Högst tjugo renar för varje hushåll. årskalvar ej inräknade'' 

utan till "högst tjugo renar i vinterhjorden för varje hushåll". 

Samebyarnas renar räknas så gott som undantagslös! under senhösten 

och förvintern. dvs. efter slaktperioden. De renar som därvid sparas till 

nästkommande iir utgör renägarens produktionshjord - den s. k. vinter

hjorden - och avstäms därvid att gälla vid årsskiftet. dvs. som ett ingåen

de renantal för det nya året. Detta renantal, som sedermera fastställs på 

byns ordinarie årsstämma och förtecknas i ens. k. renlängd och som också 

4 RihdaRen 1984185. I sam/. Nr 226 
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anviinds vid rcni\\!art·ns taxering. hcriikningar i samh:mJ med kat:1strof

<ob.1cb etc .. inkl:tdaor cic ka/l'{n sum iin1111 i111c· fr/11 e11 år. Dct iir cnii!!l 

l;.m:brnks~;!':Tc!scn~ uppfällning otid~rnligt och direkt vilsckdandc <tli <•ll

viirn.L beg:r;:ppei ··vuxna n:nar, [irsk:tln1r c.i i1ir;iknadc"'. Denna hc~kri1·

ning hiLr!-:ti;mmar från <kn tid dii samerna inte behövde deklan:rn bokfö

ringsm:iysiµt od1 niir det var frilga om att hc.griins:1 rc11m1t<ilct pfi \'i~sa 

sammarmurker. exempelvis vid bete i Norge. 

~.5 Kanmmriwllcgict 

De l"öresbgn:i ändringarna förefaller inte vara mera l{ingtg.&endc iin att 

markiigarna rimiigen inte kan ha anledning att känna sin ställning hotad. 

RisL för ;iti markägarna i fortsättningen kanske inte vill medverka till 

fortsatt koncessionsrenskötsel synes d~irför inte föreligga. 

4.10 intresseföreningen för konressionssamebyarna i Norrhotlens län 

Förslaget att skötesrenägare får inneha högst 20 renar per hushåll anser 

intresseföreningen bli en klar försämring av samebyarnas möjlighet att 

hålla ett rationellt och riktigt renantal som är en förutsättning för ett gott 

ekonomiskt utfall på renskötseln för samehyarna och konccssionsinneha

vama. Att fastställa ett högsta totalt renantal inom samebyarna torde vara 

tillräckligt och flera samehyar har på respektive byastämmor beslutat om 

ett högsta renantal för renägarna, vilket innebär att byarna håller sill totala 

reninnehav inom fastställd ram. Nu gällande ordning har inte inneburit att 

någon ansökan om medlemskap i samebyarna avslagits. 

Imresseföreningen anser att nuvarande fördelning av renar mellan 

koncessionsinnehavare och skötesrenägarc är riktig. Eftersom konces

sionsrenskötseln till stor del är baserad på skötesrenar och samebyarnas 

ekonomi helt beroende av dessa skulle en ytterligare minskning försvåra 

samebyarnas förutsättningar att erhålla ett gott ekonomiskt utfall. 

4.7 Same Ätnam 

Utredaren har kommit till insikt om au det finns fog för påståendena att 

koncessionshavarnas ställning har försvagats under senare år även i annat 

än ekonomiskt avseende. Utredningen lämnar likväl inga förslag, som 

leder till genomgripande juridiska och ekonomiska förbättringar för 

koncessionshavarna och deras familjer. trots att det ytterst är på deras 

renskötselrätt, som koncessionsrenskötseln vilar. 
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~.'I· 51·cnska lantarhcmrcfi)rbundct 

fle• !dt (•VCP'i:gandc ant:ikt a\' knnsct:ssio11sh;1varn~1 iir anSillllla Iill 

s--~,n~;l;;; !;rntarbetarcll">rbundel j:lmte ytterligare et: an!a! rcnskö1a11de 

~:an1er. Antalet rerisi;ötande meditmmar i fö;·bundct ~;· ca 60 av \'ilka 

ilcrtalet är verksamma inom koncessionsbyarna. 

Fr~·tll Sven~k:i Samernas Riksförbund (SSRj har framli;il!i!s :llt konces

sion~havarna -.ifta har svårt att försörj<! sig p:°1 de l:!p ers~ttningar som 

utges för vård av markägarnas renar. Länss!yrelsen i Norrbotten har också 

uttalat der. uppfatlningen alt ersiiltningcn till koncessionshavarna skall 

fastställas i förhandlingar. Detta är naiurligtvis logiskt och helt riktig.I. I 

praktiken har det cmelkrti<l visat sig uchäfta! med stora problem. Förbun

de! ha~ sedan lång tid tillbaka haft 3Vtal med ett par samebyar. Under 

senare är har det dock visat sig svårt att förnya avt;1lcn på grund av att 

medlemmarna (koncessionshavarna) också har egna renar och ibland ock

s[, själva mftste hålla sig med viss utrustning för renskötseln. Olikheterna 

mellan byarna har dessutom varit stora. Koncessionshavarnas mcdlcm

sk;1p i samebyarnas styrelse gör också att de blir både arbetsgivare och 

arhetstagare, eftersom avtalen sluts med samebyn. 

förbundet delar uppfattningen att kollektivavtalsförhandlingar bör vara 

grundläggande för de ekonomiska förutsättningarna för koncessionsha

varna. Eftersom dessa är medlemmar i förbundet föreligger givetvis en 

primär skyldighet att medverka till att ge även dessa medlemmar en ekono

misk och social trygghet. Förbundet är berett att uppfylla dessa förpliktel

ser. Men för att tillskapa ett kollektivavtalsförhållande krävs ett mer 

renodlat <irbctsgivar-arbetstagarförhållandc än vad som varit fallet i same

byarna. 

Det skulle vara betydligt enklare att skapa ett mer likartat förhållande 

för alla koncessionshavare. om en gemensam övergripande organisation 

för samebyarna funnes. Äve11 utan ett sådant organ kan naturligtvis avtal 

träffas, men sannolikt kommer förutsättningarna att bli olika med hänsyn 

till de olika former och förutsättningar för verksamheten som råder. 

Om en arbetsgivarorganisation inte kan bildas, vill förbundet framhålla 

att en betydande förbättring och förstärkning för koncessionshavarna skul

le vara om samebyn som juridisk person formellt fungerade som arbetsgi

vare. Detta skulle innebära att varje koncessionshavare skulle betala en 

s. k. sköteslega för sina egna renar och erhålla lön för skötseln av dessa. 

Samebyn skulle då vara ansvarig för att tillhandahålla den utrustning som 

erfordras för renskötseln, såsom skotrar m. m. Förbundet gör den bedöm

ningen att det är nödvändigt att lösa partsförhållandena för att kunna skapa 

en avtalsmässig grund för koncessionshavarnas ekonomiska och sociala 

trygghet. 

Om samebyn själv skall vara avtalsmotpart, blir det emellertid genast 

problem om koncessionshavaren skall ha en plats i styrelsen. Denne blir då 
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h[id~ :-1rhc!.sg!vare o~b ;.!rhct~li.J-r_are och kan JUr!g!::non·, k":~n-1n1a i en i;,'h~~B

h~ir :..;t~il!ning. ~~~irsi.:ift i er. ~illiLl1ion d~ir pancrn~~ irHt? ~ir ov~n:ns. Arbetsta

gurparicn ~)!t!cr rrt~d i~ven i strre!sen. son1 i1.r- (~rb~::tsgi'..'llrorµanisation och 

nl:-hanJiings1nntrart och t~.ornrncr på s{i stit;_ i ttt dnbbclhottnad ~il\ViH\on 

orr. er: knn~ikt ::.kHik~. h!i a~~tu~H. Detta föih~\\l~~nd-:.-· skuHe sannolikt 111is:,

gynn~: kuncc-~~sionsha'lärcn gen1cn1ot n1arkjgat~n-

PansförhJ.iLindcna hör däii.ör fit en klarare \östHn~~- A~ven '.'C.\~ ur arbe\~

iösh:::sförsäkrii?µens s~:·nrunki är dd angebg·2; meci en klar Jcfilli!ion av 

förhiiilandc! arb:~tstag:m~ ;::ontra cf.!ellföretagan:. För all få rätt alt tillhöra 

Lamarhclarna.:: Erkii:;da Arbetslöshetskassa m~\stc arhetstagarbe~reppel 

vara Ji1kun-u~ntcra!. 

Fii:·bum.kt insl~r givet vi;; värdet för konccssionsha varcn att sitta med i 
samdiym: ledning. för au kunna p:1verka driftsforil~1.llandcmi. Med hänsyn 

til! v:iri som S<igts ovan är dock frågan om inte detta m[iste lösa!: på ett sätt 

som mer överensstämmer med reglerna i mcdhc-;tämmandelagen genom 

medintlytandc frän de anstföltla i samebyarnas styrelser. Frågan är mycket 

komplicerad men enligt förbundets mening av sii stor betydelse för konces

sionshavarnas situation att den inte kan förbigås så enkelt som utredaren 

gör. 

Förbundet vill i övrigt tillstyrka utredarens förslag. 

5 Medlemskap och rösträtt i koncessionssameb~· 

5.1 Lantbruksstyrelsen 

Den justering till en röst för ve>.rje påbörjat tjugotal renar, som utredning

en föreslår för att stärka koncessionshavarnas röstinflytandc, är enligt 

Iantbruksstyrelsens mening en lämpligl avvägd röstfördelning. 

5. 7 Same Ätnam 

Den föreslagna justeringen av rösträttsreglerna kommer endast att få en 

numerär förändring. Det stora antalet skötesrenägare kommer. om de får 

rösta som renskölande medlemmar, att ha full kontroll över besluten i 

samebyn. Detta avhjälps inte med att en koncessionshavare garanteras 

plats i samebyns styrelse. Först måste i så fall proportionerna i själva 

renägandet ändras så att majoriteten av renarna ägs av koncessionshavare 

och deras familjer. Det röstningsfönarande som nu tillämpas inom konces

sionsrenskötseln står dessutom i strid med lagstiftarens avsikt enligt nu 

gällande rennäringslag. Utredningens förslag beträffande rösträtten är för

kastligt. 

Utredningen föreslår att renskötselberättigade medhjälpare i renskötseln 

fråntas rätten till medlemskap i samebyn. Det påstås alt sådana medhjälpa

re inte längre finns. Detta är en felaktig uppgift. Fortfarande har åtminsto-
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nc en korn.:cssionshavare renskötselberättigadt: rncuiljii!rare. Utredning

ens fö:·slag kommer att för~. våra rekryleringen av nye. kon(·.c~.sior.shavarc. 

Niigon yncrligan: inskränkning i den samiska rätten kan inte toiereras, 

eftersom ctet hindrar näringens utveckling.. 

6 K011ccssio11s!rn"arnas int1ytanrlc i samebyn 

(1. lll Intrcsscfiire11ing<~11 för konccssionssamehyarna i Norrbottens län 

Intresseföreningen ifrågasätter utredarens förslag att koncessionsinne

havarcn skall ans1iilla arbetskrafl och genom detta påta sig arbetsgivaran

svaret. Nuvarande ordning där samebyn i samråd med koncessionsinncha

varen anställer tillfällig arbc1skraf1 torde vara den ur allas synpunkt bästa 

lösningen, vilket också berörda koncessionsinnehavurc som intresseför

eningen vidtalat framhållit. 

6. i Same Ätnam 

Utredningen går inte till botten med frågan om beslutanderätten i 

koncessionssamebyarna. Som ski-il åberopas att skötesrenägarna står för 

merparten av kostnaderna. Utredningen nämner inte ett ord om de många 

statsbidrag, som flyter in till dessa samebyar under samisk flagg. Inte 

heller nämns ett ord om de kostnader som koncessionshavarna och deras 

medhjälpare uppbär. Det går inte att mäta reell kostnadsfördelning i pro

portionellt tillåtet reninnehav för samer och skötcsrenägare. då det handlar 

om å ena sidan en näring kontra en hobbyvcrksamhet. 

6;9 Svenska lantarhetareförbundet 

Förbundet delar utredarens uppfattning att koncessionshavaren i prakti
ken självständigt leder själva den löpande renskötseln. Detta måste anses 

riktigt, eftersom det är koncessionshavaren som besitter de verkliga kun

skaperna om renskötsel. Det kan också vara riktigt att koncessionshavaren 

själv får välja den arbetskraft som han vill ha som medhjälp i arbete!. Det 

bör dock formellt vara samebyn som är arbetsgivare, bl. a. av de skäl som 

ovan anförts om koncessionshavarens rätt att tillhöra arbetslöshetskassan. 

7 Förutvarande koncessionshavares ställning 

7. I Lanlbruksstyrl'lsen 

Lantbruksstyrelsen tillstyrker förslaget att en förutvarande koncessions

havare bör av sociala skäl få ha kvar renar (skötesrenar) i byn även om han 

inte äger eller brukar jordbruksfastighet. Förutsättningen bör därvid vara 
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an han bor f;l·ar inom byn och att han inte övcrgftr tili annat huvudsakligt 

förvärvsarbete. Detsamma bör oc:ii.sil giilla efterlevande maka och under

åriga bC!rn till avliucn korn.:cssionshavare. 

7 .5 Kammarknllcgict 

Utredaren föreslår en bcstämmdse a\· innebörd ali en lörutvarande 

konecssionslla\'arc, som slutat av Ctldersskiil eller liknande, liksom :iven 

efterlevande maka och minderåriga barn. bör få ha kvar renar i byn. Inget 

sägs dock orn hur mfö1ga. Önskvän torde var~1 att reninnehavet reduceras 

till en rimlig nivå. Av lagförslaget torde emellenid följa att den pensionera

de och/eller hans familj skall likst~illas med skötesrenägarc (85 s l och 

därmed kommer att kvarstå som medlem i byn <86 §).men att reninnehavet 

då också måste reduceras till högst 20 renar för hushållet, årskalvar ej 

inräknade (RS §).Det förefaller att vara en rimlig lösning. 

8 Övrigt 

8.10 Intresseföreningen för konccssionssamch~·arna i Norrbottens län 

En för koncessionssamebyarna viktig sak är att betesrätten på marker 

som ingår i koncessionsområdet inte överföres till angränsande skogs- och 

fjällsamebyar enär detta för vissa samebyar kan innebära att renskötseln 

närapå omöjliggörs. 

Till sist anser intresseföreningen att lantbruksnämnden måste få möjlig

het att ge dispens åt icke renskötselberättigad att erhålla koncession som 
vårdare när samebyarna trots stora ansträngningar inte lyckas få någon 

renskötselbcrättigad att åta sig renvården. Detta är för koncessionssame
hyarna en mycket aktuell fråga diirför att flera samebyar trots personliga 

kontakter och anmälan till arbetsförmedlingen inte kunnat rekrytera någon 

vårdare. 
Enligt intresseföreningen måste denna dispensmöjlighet införas för att 

den situationen inte skall uppstå att samebyarna trots att alla åtgärder 

vidtagits för att engagera renskötselberättigade, plötsligt inte kan lösa 

vårdarefråg~n. 
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Del remitterade lagförslaget 

Fii1·slag till 

Lag om ändring i rL•nni.iringslagcn (l 9i l: 437 J 

Härigenom föreskriv-, :.iu 85, fä, och 8!< *~ rennäringslagen ( 1971: 437) 
skall ha neda1: angivna iyc.ids~~. 

N111·ari11uie iydel.1·<' 

Den smn iir rcnskötselberättigad 
kan rn tillstånd (kor;ccssion) att dri
va renskötsel i Norrhonens l~i.n ne
danför lappmarksgriinsen inom om
råde d~ir renskötsel av ålder före
kommer under hela året. Konces
sion kan imwfutta rätt au morrai;a 
skötesrenar .från ligare tdler bru
kare m· jordbruksfastighet inom 
koncessio11somr(ldet. 

Koncession får lämnas endast 
om fortsatt renskötsel inom områ
det är till gagn får ortsbefolk11inge11 
och endast om den som söker 
koncession kan antagas komma att 
driva renskötseln på ett ändamåls
enligt sätt. 

Fiin·s/11ge11 lydelse 

Den som iir rcnskölsclher~illigad 
kan rn tillstånd (koncession) an dri
va renskötsel i Norrbullcfö län ne
danför lappmarksgränsen inom om
ril.de där renskötsel öV ålder före
kommer under hela året. Konces
sion i1111efuttar rätt för koncessions
lwl'aren art driva renskiJtsel med 
eww rl'nar och med skötcsrt'nar 
som tillhör 

I. den som äger eller brukar jord
bruk.1:f(uti;:het inom koncessions
omradet och som iir bosafl inom 
området eller eljest pä fas1igheten. 

2. den som tidigare lwr lzqfi kon
cession inom området där han iir 
bosatt. om han inte Ö1'ergåH till an
nat huvudsakligt fiirviirv.wrbete, 

3. efterlel'ande make eller efin
lewmde 1111derårigt ham till konce.\
sionsharnre eller till under 2 angi
ven tidigare koncessionshavare 
som vid tidpunkten fiir dii(l.\:f(1llet 
ägde skötesrenar, 0111 den efierle
rnnde iir bosatt inom koncessio11s
omrädct. 

Koncession får lämnas endast 
om fortsatt renskötsel inom områ
det är till överl'iigande nytta för or
ten och endast om den som söker 
koncession kan antagas komma att 
driva renskötseln på ett ändamåls
enligt siitt. 

Koncession meddelas för viss tid, högst tio år. 

86§ 

För renskötseln inom konces
sionsområde skall finnas sameby. 

För renskötseln inom konces
sionsomräde skall finnas sameby. 
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Me<licm i si~dan sameby iir koncc!-
sion5h<ivarcn. ucnncs make Dch 
hcmin<!\'arande barn. rcn~köbcl

bcriittir,ad som biträder koncc>
sionsh:ivaren i renskötseln och 
ägare av skii1csrcnar inom kunces
sion.'<\!rndd..:t. 

Bt·siämmclserna om samehy •Kh 
dess förvaltning gäller i tillämpliga 
delar i frii.ga om sameby för konccs
sionsrenskötsel. Skötesrcniigarc 
c11.1·cs diirrid som renskötandc 
medlem. Ko11cessio11shm·are11 le
der under styrelsens inseende rcn
skiitscln inom byn. 

44 

Meu\em i s{ldan sameby iir konce~
sionslJav;m:n, dennes make ocl1 
k:mmava;·;rndc harn, rcnskötsd
hcriillig:id mm bitriidcr konc:..:s
sionshavarcn i n:nsköt~eln och sorr1 

inrr· har antuli hu1•11dsakli;.:t _f'iir-
1·iirnar/JC1c samt ägare av skötes
renar inllm koncessionsområdct. 

Bestämmelserna om samehy m:h 
dess förvaltning gäller i tilHimpliga 
delar i fri\ga om sameby för konccs
sionsrcnskötsel med .fii(iandc m·i·i
ke/scr: 

I. Ägare c1v skiitesrenar ll!!.\l'S 

svm renskiitande medlem. 
2. Remk6tande mcdll'm har i ji-å

gor som aJ'.1es i 59 § 2 en riisr ,(iir 
vw:je pclhörjar (i11g01al rl'lrar som 
enligt gällande rcnliingd innehas al' 
honom. 

3. Renskåtseln inom byn leds ar 
koncessionshavaren som anstii//er 
den arhet skraft som lam bchiivas 
för renskötseln. Ko11cessionsha-
1•arcn eller. om det .finns flera, å1-
min.Ho11e en av dem skall vara leda
mot m· styrelsen. 

88§ 

I beslut varigenom koncession 
beviljas skall anges 

I . koncessionsområdet, 
2. ftyttningsvägs sträckning. 
3. det högsta antal renar som får 

hållas inom ko11cessio11sområdet. 

4. om och till vilket antal konces
sionshamren får mottaga skötes
renar. 

5. i vad mån koncessionshavaren 
har rätt att anlägga stängsel, uppfö
ra byggnader och taga virke inom 
koncessionsområdet, 

6. de villkor i övrigt under vilka 
renskötseln får bedrivas. 

I beslut varigenom koncession 
beviljas skall anges 

I. koncessionsområdet, 
2. flyttningsvägs sträckning. 
3. det högsta antal egna renar re

spektive skötesrenar rnm konces
sionshai·aren får hålla inom områ
det, 

4. i vad mån koncessionshavaren 
har rätt att anlägga stängsel. uppfö
ra byggnader och taga virke inom 
konccssionsområdet, 

5. de villkor i övrigt under vilka 
renskötseln får bedrivas. 

Ägare a1· skiitesrenar får lämna 
högst treltio renar i vinterhjorden 
för mrje hushåll i koncessionsha
vare.i· vård. 
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t. Denna !ag ! r;ilkr i krafl den I december ! 9~:1. 

2. !frsr:immelsen i 8.5 ~ w1Llr<1 :;11·d;e1 tilbmpas i.i\·en om ansökan u'.I< 

konccssiun li:tr t\imt s före ikrafitri.id:mdct. 
3. En iigare av skiilcsrcnar s1)m \·id l:~)len~ ikrafl!riidc~ndc ~i2.cr t:ller 

brukar jordbruk~fa~tighct inom ett konces~ion-;omriide men som inli: i1r 
bo~art inom t>mr!idc1 dier eljes! på fosiighc!en f:lr i111c !ia skötesrenar i 
k•mc.:'~sinnshavan:s vård efter di:n tidr>unkt som la111hruk:.:niirnndcn be· 
st;imm<.:r. Detsamma gäller. i fråga (.l!ll (l\·crtaliga renar. ;ig;1rl' av sk,ltes·· 
renar som vid lagrn~ ikraftlr:iclamk har fler skötcsrenar i kon~.,;:ssi011sha
\"arcs v{ird än som <inges i 8~ § andra si yd:ct. 

4. Lantbruksn:imndcn ffir tx:sti.imma den tidpunkt efte; vi!ken rensköi
sclbcrii:tigad som biträder konccssionshö\·aren i rcnsköt<t.:ln 111cn som liar 
annat huv11dsaldii,:t fllrviirvsarbetc inte l;ingrT får ha rt:n<lr i sam::byn. 
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LAGRA DET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammantrii.tlc 

!985-04-18 

46 

Niirrnrnnde: r. d. n:gcringsrf.ldct l'a11lsson, rcgcringsdidc1 ~lueller. justi

ticrådel Jermsten. 

Enligt protokoll vid rcgcringssammanträdc den 1 I april 1985 har rege

ringen pil hcmstWlan av statsrf1dc1 Leijon heslutat inhämta lagriidc1 s yll

rande över förslag till lag om iimlring i rennäringslagen ( 1971: 437 ). 

Förslaget har inför lagddct föredragits av hovrättsasse>.orn Bjarnc Örn

stedt. 

Förslaget föranleder följandt: ytlrande av laf!rddct: 

Allm~·mna synpunkter 

Lagrådet finner anledning all inledningsvis närmare beröra innebörden 

av vissa av reglerna om koncessionsrenskötscl. sådana de kommit till 

uttryck i den gällamle rennäringslagen. 

Koncession att driva renskötsel meddelas enligt 85 * viss renskötselbe

rättigad person. I koncessionen skall bestämmas det område inom vilket 

renskötseln får bedrivas. Koncessionen kan innebära rätt för koncessions

havaren att i sin renskötsel omhänderha skötesrenar. tillhöriga ägare eller 

brukare av jordbruksfastighet inom koncessionsområdet. För renskötseln 

inom koncessionsområdet skaJJ enligt 86 § finnas en sameby. I denna ingår 

som medlemmar. förutom koncessionshavaren och hans husfolk, även 

ägare av de skötesrenar som koncessionshavaren tagit emot. Lagens be

stämmelser om vanliga samebyar och deras förvaltning gäller i tillämpliga 

delar även heträffande samebyar för koncessionsrenskötsel med vissa 

undantag. I detta hänseende iir här främst av intresse att enligt uttryckligt 

stadgandt: det är koncessionshavaren som leder renskötseln under styrel

sens inseende och att styrelsen således inte kan uppdra ledningen av 

renskötseln till någon annan. 

Lagens hestämmelser har otvetydigt den innebörden alt endast en per

son är koncessionshavare inom samma område och att det sålunda är 

denne som har ansvar gentemot myndigheter och tredje man för att 

koncessionwiJJkoren följs. Att lagens utformning bygger på denna förut

sättning stöds också av förarhetena till lagen (se prop. 1971: 5 I s. 196 och 

197). 
Av remissprotokollet och betänkandet . 'Koncessionsrenskötseln" <Ds 

Jo 1984: 2), som ligger till grund för det remitterade lagförslaget, framgår 
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emellertid an ktmce-;sirn1sren~;k•~itsdn i ved .iii;h'.".ten i v1s\ ut ~tr::kkning 

bedriv:- i andra former iin som nyss angivit\ vara fö.-.H~c•tt i lagen. Koncö

sionsren•;ki'•lSc) !'ön:h•mmcr för ni\n·;m111dc im1m niu ~kil•fa h.•1H.:l'~,;ions

o;nråder med en samch för var:i-.: om!-iH.k:. För fem uv l'ITI<'~iden:.i har tvii 

:dk!- !km ktHKessionsha"'are ainagil".. Hur kdningc·n av ren~kötsc!n. mm 

_ju cllligl l:1gen iir fiirbcilt;ncn kon:.:cssion~.ha·:aren. u1öv<1~ i fall dä Lid finns 

lkra konccssinnshavare framgi\;- i:1te. och inie iidk-:· i1ur ansvarei för att 

ko11cessionsvillk,m::n följs i si1dant bli ge 'iiall<'! siF t'i'r knncessiunsha

varna. Tili urp!ysning i detta hiiri;;cernk kar: dPrk niimnas att l;mthrul;s

niirnmkn vid koncessioner, som medd\:bts i 1k-::crnbc1 i 982. uppstiill! som 

allmänt vil!:;nr bl. a. <:tt koncessionsh<!Va~m~ ha: holl:::ktivt ~msvar fbr v:lr

dcn av skötesrenarna och att samcbyn har skyidighct ail sjiilv tilise atl 

övertaligt renantal decimeras. 

De remitterade förslagen utgi\r från att koncl'ssionsrenskötse! i viss 

utsträckning bedrivs med !lera koncessionshavare inom samma konces

sionsomdde och att verksamheten 'kall fortsätta även i dessa former. 

Siisom framgär av det anförda står denna praxis eniigt lagrfidets mening 

inte i överensstämmelse med lagens uprbyggnad. Lagen synes därför böra 

ändras såvitt angår de grundläggande reglerna för kom.:essionsrcnskötseln 

så att dessa anpassas till de faktiska förhållandena. En sådan iindring torde 

emellertid förutsätta ingående överväganden bl. a. rörande koncessionsha

varnas ställning inbördes och i förhållande till skötesrenägarna samt be

träffande samebyns uppgifter. Lagrådet saknar därför möjlighet att själv 

lämna förslag t.ill lagtext i denna del. 

Mot den nu tecknade bakgrunden kan det remitterade förslaget till 

ändring i rennäringslagen inge vissa betiinkligheter. Den ändrade lagtexten 

avser emellt:rtid i allt väsentligt förhållanden som inte har anknytning till 

frågan om det finns en eller nera koncessionshavare inom samma område. 

Lagrådet anser sig därför frän principiell synpunkt inte böra motsiitla sig 

ändringsförslaget. I 86 § andra stycket 3 föreslås cmdlenid en lagtext som 

uttryckligen förutsätter att det kan finnas Oera koncessionshavare inom 

samma koncessionsområde; denna ändring bör inte genomföras så länge 

de grundläggande förutsättningarna för koncessionsrenskötselns bedrivan

de kvarstår oförändrade i lagen. 

85§ 

I först<1 stycket i dess föreslagna ny<1 lydelse anges bl. a. att koncession 

innefattar rätt för koncessionshavaren att driva renskötseln med "egrrn 

renar" och med "skötesrenar" som tillhör vissa uppräknade kategorier av 

ägare. I motiven anges att ändringen i denna del har gjorts för tydlighetens 

skull. 

Av remissprotokollct - liksom av punkt 4 i de föreslagna övergångsbe

stämmelserna - framgår att renskötselberiittigad som biträder konces

sionshavaren i renskötseln. av samebyn kan ges rätt att ha egna n:nar. 
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l)ct~~a!Til11(\ anges enligt p~·otoknl\e1 g.~iH:.~ ii.Yen i fr~·;ga nn1 koncc-~~sfonshc!

\';trcn~ make och hcrnniavarandc barn. Lagri1de1 forutsiittcr ~1t: renar. som 

så!und,;-; f~,rn1ell: iigs ~tv annan än konccssinn'.;havar~--n Ill(~f! ~n· ni!gon son-1 

brn r;iknas till h;m;; "husfoll;" .. i fiircv.:rand\' s;\lnmanhan~ ·- lik;,rn1i Yid 

t!iii~mpningen nv 88 ~första stycket:. i dess forcs!agrw nya lydelse -- "kall 

bt:u·ai:us som '"egna renar"'. E11 stöd för en s:idan tolkning ger be,;t:immt:!

scn i 13 ~andra stycket om att "renar som tillhö!· rcnsl;b;andt> mcdkms 

!rn~folk anses i Jernrn !ag tilihöra den rensköwndc med!emmcn"'. 

E;1li,;:t lagriidc!s mening skulle vidare tankeg{rngarna hakl•m de fiircslug-

11<1 bc\t:imrnelserna i punkterna I och~ i för~la stycLe1 kornm:• tili t\'dligarc 

unryck <llll dess;1 ges förslagsvis föl.iamk iindn1dc lydelse: 

··I. den som iiger eller hrukar jordbruksf;.<stighet. vilkt'.n hell c\kr dcivis 

?.r beliircn inom koncc;;sionsområdet' om han äi" \x1satt på rastighcten eller 

inom området. 

2. Jen som tidigare har haft koncession inom omrftdet. om hw1 i1r hlisall 

där oclr imc har iivergiHt till annat huvudsakligt l"lirvärvsarhctc. ·· 

Här hänvisas till vad lagrådet anfört under ruhrikcn allmiinna syn

punkter. 

Övergångsbestämmelserna 

Enligt vad som anförs i motiveringen till punkterna 1 och 2 löper de 

nuvarande koncessionerna ut den 31 december 1985 och kommer beslu1 

om koncessioner för tiden därefter att meddelas under december miinad 

1985. Avsikten är att de nya bestämmelserna skall tilUimpas vid prövning 

av koncessioner för tiden från och med den I januari 1986. Under förutsätt

ning att de nya bestämmelserna har utfärdats före december I 98.' behövs 

vid nu angivna förhållanden endast en ikraftträdanderegel av innehåll au 

lagen träder i kraft den I januari 1986. Lagrådet föreslår all en sådan regel 

tas in i stället för de under punkterna I och 2 föreslagna. Det bör tilläggas 

att det skulle fordras särskilda övergångsbestämmelser för december 1985 

beträffande nu gällande koncessioner om lagen i enlighet med vad som 

föreslås i lagrådsremissen skulle komma att träda i kraft redan den I 

december 1985. 

Punkterna 3 och 4 bör från lagteknisk synpunkt utformas som undantag 

från lagens bestämmelser. Med hänsyn främst härtill förordar lagrådet att 

punkterna - som enligt det föregående bör ges beteckningen 2 och 3 -

erhåller följande lydelse: 

"2. En ägare av skötesrenar som vid lagens ikraftträdande äger eller 

brukar jordbruksfastighet inom ett koncessionsområde men som inte är 

bosatt på fastigheten eller inom området får utan hinder av bestämmelsen i 
85 § första stycket I ha skötesrenar i koncessionshavarens vård intill den 

tidpunkt som lantbruksnämnden hestämmer. Motsvarande gäller när ägare 
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:tV skött'm;nar vid lagen'. ikraflii"äJandc~ har fler ski\tesrcnar i kO!lC!:SSions

hav;m:s v:'ird än som ;:ngcs i 8t.: * cmdra stycL·t. 

). Lambruksnämmler. får medge r.~n:,höt~.elberän!gad. ~om vid iagcns 
ikrafnriid:mdc \·id sidan av annat huvuds:d:ligt förviirvsarbct::: bitriidcr 

koncessionshavare i renskötseln. riill <it! sttsom medlem i samebyn under 

cn övcrgängstid ha kv;.ir renar i byn.·· 
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vid regcrinp.ssarnn1antri·idc 

1985-05-23 

Niin·arnnck: st;1tsminis1ern PalmL'.. ordförande. och ;;tatsrild~n I. Carlsson. 

Lundkvist. Feldt, Sigurdscn, Gustafsson, Lcijo11. H_ielm-Wallen. Peter

son, Andersson, BoJström. Göransson, Gratiin, Dahl, R. Carlsson, Holm

berg. Hellström, Tlrnnborg. Wickhom 

Fiircdragandc: sta1sri1dct Lundkvist 

Proposition om ändring i rennäringslagen ( 197 J: 437) 

Anmälan av lagråds~·ttrande 

Föredraganden anmiiler lagrådets yttrande 1 över förslag till ändring i 

rennäringslagen (1971: 437). 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Lagrådet har anfört att lagens bestämmelserotvetydigt har den innebör

den att endast en person är koncessionshavare inom samma område och 

att det sålunda är denne som har ansvaret geniemot myndigheter och 

tredje man för att koncessionsvillkoren följs. Lagen synes enligt lagrådets 

mening böra ändras såvitt angår de grundläggande reglerna för konces

sionsrenskötseln så att dessa anpassas till de faktiska förhållandena. En 

sådan ändring torde enligt lagrådet emellertid förutsätta ingående övervä

ganden bl. a. rörande koncessionshavarnas ställning inbördes och i förhål

lande till skötesrenägarna samt beträffande samebyns uppgifter. 
Jag vill för egen del anföra följande. Bestämmelser om koncessionsren

skötsel infördes genom lagen (1928: 309) om de svenska lapparnas rätt till 

renbete i Sverige. Den lagens bestämmelser uteslöt inte möjligheten att 

meddela tillstånd till renskötsel till fler än en renskötselberättigad inom ett 

och samma område och lappby. Vid den lagens ikraftträdande meddelades 

också tillstånd för flera att driva renskötsel inom samma område, bl. a. i 

Muonio. Detta förhållande har sedan bestått. Vid införandet av rennärings

lagen ( 1971: 437) avsåg man inte att i detta avseende göra någon ändring i 

sak i jämförelse med tidigare gällande regler. Koncessionsrenskötsel har 

inom vissa områden således drivits med fler än en koncessionshavare 

under hela den tid denna form av renskötsel varit tillåten. För fem av de 

nio koncessionsområdena finns f. n. två eller flera koncessionshavare. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid rcgcringssammantriide den 11 april 1985. 
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Ni1;:r~; oliigcnhetcr med sys1cmci med fkr<J koncessionshavare ha;, s~

\'iil j<ig har mig bckam. inll' 11ppkommi1 \'are sig rörande konccssion~ha

varnas stii!lning inbördes elkr i forh~dlandc 1ili :iga.-na av skiJ1cs1Tnar. I 

friigri or;1 samebyns urpgiflcr vili _iai,:: pd;2 pii f"öl_iandc Pmst:indighc1er. 
Konce,;sionshävarcn eller konce-;sionshavar<ia !eder rc,nskötsdn iiwm 

hy11. iXirmed avses den löparKk rrnsköi;;eln. Det ankomma cmdlcnid 

cniig.t 9 ~ rcnniiring~iagen rii !;<1mcbyn att fi.ir medlemmarnas hiisla ombc

sö1ja r:::nskötsdn. Det iiliggcr siirskilt samebyn at1 sv<~r<i l'lir a!t renskötseln 

drivs pil ekonrnniski b:.ista sätt. [k1 ~ir mo1 bakgrund av denna bestämmel

se son: '.'::imebyns styrelse h:ir att fatta de beshli som behövs för att den 

eller de som är koncessio!bhav<irc· sbll ku<ina leda renskötseln inom byn. 

Lantbruksnämndt:n kan enlig< 88 ~ flir;;u styd;ct punkt 6 (punkt 5 i det 

remitterade förslaget) ange de villkor under vilka renskötseln for bedrivas. 

l nu gällande koncessioner anges bl. a. att koncessionshavarna har kollek

tivt ansvar för vården av skötesrenarna. Jag anser mot bakgrund av vad jag 

nu anfl.>rt att ytterligare överväganden inte iir e1fordcrliga betriifTande flera 

koncessionshavares stiillning inbördes och i förht1llande till skötesren

ägarna samt beträffande samebyns uppgifter. Enligt min mening bör det 

emellertid av lagen framgå att fler än en koncessionshavare kan fa tillstånd 

att driva renskötsel inom ett koncessionsomriide. Jag anser därför att 

redaktionella ändringar för att klargöra detta bör göras i 86 § och 88 § 

första stycket punkterna 3 och 4 i det remitterade förslaget. 

Den rätt att ha egna renar som kan ges koncessionshavares make och 

hemmavarande barn samt renskötselberättigad som biträder koncessions

havare i renskötseln bör komma till klarare uttryck genom redaktionella 

ändringar i 85 §första stycket och 88 §första stycket punkten 3. 

Jag biträder lagrådets förslag till utformningen av 85 ~ första stycket 

punkterna I och 2 samt övergångsbestämmelserna. Dessutom bör ytterli

gare några redaktionella jämkningar göras i lagförslaget. 

2 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen att anta det av lagrådet granskade 
lagförslaget med vidtagna ändringar. 

3 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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