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Förord 
Efter tre intensiva men lärorika år på Högskolan Väst är nu detta arbete det avslutande 
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Jansson har genomgående bistått med sin ovärderliga kunskap och vägledning. 
Lantmäteriets licenser och material har varit avgörande och där vill vi säga tack till 
mätningsingenjör Andreas Bäcklund, som varit till stor hjälp med det administrativa. 
Även funktionschef Glenn Nylander samt enhetschef Torbjörn Berglund på Lantmäteriet 
i Luleå har kommit med konstruktiv kritik och hjälpsamma idéer. 

På Högskolan Väst har Thomas Lundqvist spelat en viktig roll som examinator och vår 
handledare Linn Gustavsson Christiernin har dessutom funnits vid vår sida och stöttat 
oss under hela arbetets gång. Avslutningsvis vill vi även tacka renskötare Jonas Jonsson 
med familj som tog sig tid att låta oss medverka vid utfodring av renar i Mauskaure 
sameby.  
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EXAMENSARBETE 

Registerföring av rennäringens utökade rättigheter – 
Hantering av sedvanerätter i fastighetsregistret gällande 
mark med statligt ursprung. 

Sammanfattning 
Enligt lag har renskötare i Sverige rätt att bedriva rennäring på mark som de själva inte 
äger. Beträffande mark som ägs, eller som tidigare ägts, av staten är rättigheterna mer 
långtgående och renskötarna får där exempelvis avverka skog för att tillgodogöra sig 
både virke och bränsle som behövs för rennäringen. När staten säljer mark till enskilda 
ska Lantmäteriet sedan 30 juni 1992 skriva in en notering i fastighetsregistret för att 
upplysa om att utökad renskötselrätt föreligger. Studien är en uppföljning av hur denna 
upplysning hanterats vid förrättningar gjorda i Arvidsjaur, Gällivare och Vilhelmina 
kommun mellan år 1992 och 2017. 

Genom att i fastighetsregistret leta reda på och granska utdrag för de fastigheter som 
staten överfört mark till ämnar studien ge en bild av hur inskrivningsarbetet skötts. 
Försäljning av statlig mark har främst skett genom det statligt ägda Sveaskog AB. Det 
härleder ett naturligt urval i form av de marköverföringar som skett från fastigheter ägda 
av bolaget. Fastigheterna som i sin tur erhållit statlig mark kategoriseras efter om de har 
inskriven uppgift om utökad renskötselrätt samt efter vem som är lagfaren ägare till 
fastigheten. Detta avgör om hanteringen har utförts korrekt eller inte. 

I Gällivare har inskrivning av uppgiften felaktigt uteblivit vid 65 % av tillfällena och inte 
heller i Arvidsjaur eller Vilhelmina har arbetet utförts korrekt. Resultatet ger också en 
inblick i förrättningslantmätarnas arbetsrutiner kring hantering av uppgiften. Resultatet 
visar att de har utvecklat en arbetsmetodik som går längre än vad Lantmäteriets 
handledande dokument anger. Detta är en av de företeelser som analyseras i studiens 
resultatanalys- och diskussionsavsnitt.  

Studien belyser bakomliggande faktorer till varför uppgift om utökad renskötsel kan ha 
uteblivit. Diskussion förs kring upplysningens tydlighet gentemot fastighetsägare samt 
hur uppgiften kan omformuleras och förtydligas så att alla ges möjlighet att förstå dess 
innebörd. De slutsatser som dras är att arbetet sköts olika bra på de respektive orterna, 
att förrättningslantmätarnas arbetsrutiner bör förtydligas eller införlivas i Lantmäteriets 
handledning och att lagstiftningen bör ifrågasättas då vi anser att den i vissa hänseenden 
inte överensstämmer med upplysningens syfte. Studiens konkreta förslag till förändring 
påvisar hur en tydlig och konsekvent redovisning kan uppnås i framtiden. 
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BACHELOR’S THESIS 

Registration of the expanded rights of reindeer husbandry – 
Managing customary rights in the real property register 
regarding land formerly owned by the Swedish state. 

Abstract 
Reindeer keepers in Sweden have the right to pursue reindeer husbandry on land that 
they do not own. That is governed by law. The rights are more extensive regarding land 
that is now, or formerly was, owned by the Swedish state. The reindeer keepers may for 
example cut down trees in order to collect wood and fuel needed for their business. 
Lantmäteriet (the Swedish mapping, cadastral and land registration authority) shall 
since 30 June 1992 insert a comment in the real property register to inform about the 
existence of the extensive right of reindeer keeping, actuated when the state sells land 
to a private owner. The main focus of the study is to investigate how Lantmäteriet has 
handled the insertion of such information in Arvidsjaur, Gällivare and Vilhelmina 
municipality between year 1992 and 2017.  

By finding and examining transcripts from the real property register on properties which 
the state has sold land to, the study aims to show how the task has been handled. The 
sale of land owned by the state has mainly been managed by the company Sveaskog AB. 
This derives a natural selection consisting of land transfers made from properties owned 
by that company. The properties that have received land are categorized with respect 
to whether they have information about the extensive right of the reindeer keepers and 
to who the owner of the property is. This determines whether the task has been handled 
correctly or not.  

The information has been incorrectly left out in 65 % of the insertions in Gällivare and 
nor in Arvidsjaur or Vilhelmina has the work been done correctly. The result also gives 
an insight into the working routines of the cadastral surveyors and it shows how they 
approached the task. They seem to have developed an approach that goes beyond what 
is written in the guidelines from Lantmäteriet. This is one of the phenomena which is 
further discussed in the analysis.  

The study analyzes the underlying factors to why the information is not inserted. A 
discussion is held about how the formulation of the information could be clarified to 
make it easier for everybody to understand it. The conclusion tells that the work has 
been differently managed in the different municipalities. The work routines should be 
clarified or incorporated into the guidelines from Lantmäteriet and the current 
legislation should be questioned since we consider that it doesn’t always follow the 
purpose of the information. Concrete suggestions show how to more comprehensively 
present the information. 
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RNL   Rennäringslag (SFS 1971:437) 

STL   Sametingslag (SFS 1992:1433)  

Andra förkortningar 

HD   Högsta Domstolen 

SOU  Statens offentliga utredningar 

SFS   Svensk författningssamling 

SFV   Statens fastighetsverk 

ha  Hektar (10 000 m2) 

RiR  Riksrevisionen 
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 Inledning 
Samerna har sedan långt tillbaka nyttjat marker som uppehälle för både sig själva och 
sina renar. Idag är renskötseln en etablerad näringsverksamhet reglerad främst i 
rennäringslagen (RNL) och eftersom samernas utbredning är geografiskt vidtäckande 
belastar näringen stora landområden. Näringen bedrivs på fastigheter som ägs av såväl 
offentliga som privata aktörer, vilkas äganderätt innebär att fastigheterna kan nyttjas, 
överlåtas, belånas och upplåtas.1 I de fall någon annan intressent än fastighetsägaren 
behöver tillgång till marken finns rättigheter som kan belasta fastigheten och därigenom 
begränsas äganderätten.  

Rennäringen har både grundläggande och utökade rättigheter som kan orsaka 
inskränkning i äganderätten. De grundläggande renskötselrättigheterna innebär 
exempelvis att renskötare får flytta renar mellan betesområden samt uppföra 
anläggningar nödvändiga för renskötseln.2 De utökade renskötselrättigheterna ger 
samebyars medlemmar rätt att bland annat tillgodogöra sig virke och bränsle utan att 
erlägga ersättning på sådan mark som var statligt ägd vid utgången av juni 1992.3  

Fastighetsägare behöver veta vilka belastningar som finns på deras mark och 
renskötarna ska dessutom inte hindras från att bedriva sin näring på grund av ovetande 
markägare. För att upplysa om att utökad renskötselrätt existerar ska Lantmäteriet 
därför skriva in det i fastighetsregistret. Upplysningen lyder ”Fastigheten tillhörde staten 
vid utgången av juni 1992 alternativt Del av fastigheten tillhörde staten vid utgången av 
juni 1992.” Notisen ska införas på fastigheter som erhållit statlig mark och som antingen 
är eller har övergått till att vara i enskild ägo.   

Uppgiften om utökad renskötselrätt har ingen juridisk verkan utan fungerar endast som 
upplysning för att skapa medvetenhet och acceptans hos markägare. Om uppgiften 
uteblir kommer rätten med andra ord fortsätta att gälla. Problematiken är dock att 
missförstånd kan leda till osämja mellan markägare och renskötare. Missförstånden kan 
uppstå till följd av felaktiga eller uteblivna upplysningar samt på grund av att 
upplysningens formulering inte anger dess innebörd i klartext. Eftersom 
renskötselrätten finns till förmån för ett minoritetsfolk skulle problematiken till och med 
kunna leda till klyftor mellan folkgrupper.  

Denna studie syftar till att kartlägga och kategorisera bristfälliga handläggningsrutiner 
hos Lantmäteriet samt till att belysa främst de fall där upplysningen kommit bort. Att 
noteringen om utökad renskötselrätt hanteras korrekt kan nämligen bli avgörande i 
frågan om att reducera irritationer mellan parterna. Studien kan med andra ord 
identifiera onödiga felaktigheter och förbättra handläggningsrutinerna så att 
integration, samlevnad och ömsesidig hänsyn inte hämmas.   

1 Lantmäteriet (2011) Ägarlägenheter: En boendeform med full äganderätt 
2 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.12-13 
3 17 och 21§§ RNL 
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 Frågeställningar 
Studien undersöker statliga Lantmäteriets inskrivning av utökade renskötselrättigheter 
i fastighetsregistret sedan 30 juni 1992. Det var då upplysningsbehovet från början 
uppstod i och med att statlig mark började säljas till privatpersoner. Inte bara faktiska 
felaktigheter belyses, utan så även mönster i handläggningen som kan ligga till grund för 
utfallet och vara i behov av förbättring. I arbetet besvaras följande frågeställningar. 

• Hur hanteras upplysning av utökad renskötselrätt på fastigheter som var i 
statlig ägo den 30 juni 1992 i fastighetsregistret? 

• Kan det urskiljas brister i förrättningslantmätarnas handläggningsrutiner? 

I studien diskuteras tänkbara anledningar till att utfallet ser ut som det gör och därtill 
belyses även vilka konsekvenser utebliven upplysning får för renskötare respektive 
fastighetsägare.  

 Avgränsningar 
Fastigheter ägda av Sveaskog eller förvaltade av Statens fastighetsverk (SFV) den 29 
mars 2017 i Arvidsjaur, Gällivare och Vilhelmina kommun undersöks.  Därtill undersöks 
alla marköverföringar som skett från dessa fastigheter. Kommunerna väljs eftersom de 
alla ligger inom lappmarkerna, har varsitt lantmäterikontor och är geografiskt utspridda. 
Dessutom är antalet marköverföringar rimligt i förhållande till studiens omfattning. 

Vid pågående eller nyligen genomförda äganderättsövergångar inkluderas endast 
fastigheter där enskild ägare fått lagfart senast 29 mars 2017. Med andra ord utesluts 
fastigheter där ägaren har vilande lagfart. Med vilande lagfart menas att förvärvet 
exempelvis är beroende av myndighetstillstånd eller kompletterande handlingar och att 
endast en preliminär inskrivning således föreligger.4 Vidare ska uppgift om utökad 
renskötselrätt även redovisas visuellt i digitala registerkartan sedan 2004, men den 
hanteringen ämnar inte studien undersöka.  

 Tidigare studier inom området 
Någon uppföljning av Lantmäteriets arbete med att upplysa om utökad renskötselrätt 
finns inte att tillgå. Ämnesområdet anses därför vara outforskat. Det finns dock ett 
flertal studier som behandlar andra liknande juridiska aspekter kring renskötseln. 
Exempel på sådana är Skogsbruk och renskötsel på samma mark, av Malin Brännström 
vid Umeå universitet samt Den juridiska odlingsgränsen och dess inverkan på förvärv av 
statlig mark, av Martin Berglund och Sofie Karlsson vid Högskolan i Gävle.5  

4 Grauers (2010) Fastighetsköp s.21 
5 Berglund & Karlsson (2015) Den juridiska odlingsgränsen och dess inverkan på förvärv av statlig mark: 
En studie av markförvärv i samband med samhällsomvandlingen i Kiruna; Brännström (2017) Skogsbruk 
och renskötsel på samma mark: En rättsvetenskaplig studie av äganderätten och renskötselrätten 
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 Metod 
För att svara på hur upplysningen har hanterats och om det finns brister i 
handläggningen måste Lantmäteriets arbete följas upp. Det sker i tre steg. Först skapas 
ett relevant urval av fastigheter. Alla marköverföringar som skett kartläggs sedan och 
slutligen kategoriseras de utefter om en korrekt upplysning om utökad renskötselrätt 
har införts eller inte. Metodavsnittet redovisar förfarandena i kronologisk ordning.  

 Urval och inledande sökning 
Studiens urval utgörs av de fastigheter som Sveaskog är lagfaren ägare av inom 
Arvidsjaur, Gällivare och Vilhelmina kommun. Selektionen grundar sig på att Sveaskog 
är en nästintill allenarådande aktör, som står för majoriteten av alla de marköverlåtelser 
där mark övergår från att vara i statlig till enskild ägo. Det är med andra ord vid dessa 
marköverföringar som det blir aktuellt med införande av upplysning gällande utökad 
renskötselrätt.  

I urvalet finns också fastigheter som förvaltas av SFV trots att staten inte nödvändigtvis 
står som lagfaren ägare till dessa. De inkluderas för att bredda studien ytterligare och 
för att fler potentiella felaktigheter ska kunna fångas upp. Fastigheter förvaltade av SFV 
utgör dock bara en liten bråkdel av urvalet och antalet tillfällen då de fastigheterna 
avstått mark är dessutom få i förhållande till motsvarande siffra gällande Sveaskogs 
fastigheter. Metoden syftar att kartlägga tillfällen då fastigheter erhållit mark från 
fastigheter ägda av Sveaskog respektive förvaltade av SFV sedan den 30 juni 1992. 
Därefter analyseras huruvida uppgift om utökad renskötselrätt skrivits in eller inte.  

De fastigheter som erhållit mark från ovan nämnda statliga fastigheter kallas i 
fortsättningen för mottagarfastigheter. Den avstående fastigheten benämns 
givarfastighet. Granskning av fastighetsregisterutdrag sker via Lantmäteriets webbtjänst 
FR Webb. För att skapa det valda urvalet skrivs Sveaskogs samt SFV:s 
organisationsnummer in som sökord i webbtjänsten. Dessa lyder 556016-9020 
respektive 202100-4474. 

 Kartläggning av mottagarfastigheter 
Akter placerade under rubrikerna ”Åtgärder” respektive ”Avskild mark” i 
fastighetsregisterutdragen undersöks i syftet att fånga upp alla mottagarfastigheter. 
Detta sker för var och en av de fastigheter som ägs av Sveaskog eller förvaltas av SFV. 
Under rubriken “Avskild mark” redovisas tillfällen då fastigheten i fråga avstått mark 
genom avstyckning och i anslutning till dessa åtgärder visas namnen på 
mottagarfastigheterna direkt i en lista. Under “Åtgärder” redovisas resterande 
lantmäteriåtgärder som fastigheten varit involverad i och den listvyn kan med andra ord 
innefatta både tillfällen då fastigheten erhållit och avstått mark.  

Under ”Åtgärder” undersöks endast förrättningar i form av fastighetsregleringar 
eftersom avstyckningarna fångas upp under ”Avskild mark”. Namn på eventuella 
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mottagarfastigheter står dock inte angivna i registerutdraget, utan måste avläsas i den 
förrättningsakt som är kopplad till åtgärden. Förrättningsakterna nås via länkar som står 
angivna intill redovisat registreringsdatum och för att öppna dem används plugin-
programmet DjVu. I förrättningsakterna är det karta och framförallt beskrivning som är 
nödvändiga att granska för att kartläggning av relevanta fastigheter ska kunna ske. I 
beskrivningen avläses inledningsvis namnet på mottagarfastigheten, men i det senare 
skedet för datainsamling ger beskrivningen dessutom ytterligare information. 

Om en mottagarfastighet i sin tur har avstått mark blir förrättningskartan aktuell att 
granska. Den överförda marken har nämligen inte nödvändigtvis statligt ursprung. 
Härstamningen kontrolleras genom att fastighetsindelningen jämförs mellan 
förrättningskartan och Lantmäteriets kartverktyg GeoVy. I förrättningskartan studeras 
formen på den statliga mark som överförts till mottagarfastigheten i första ledet. 
Lokalisering möjliggörs genom detaljer i form av ortsnamn, vägar, järnvägar och 
sjöar. GeoVy visar formen på den fastighet som erhållit mark från mottagarfastigheten 
samt var denna är geografiskt belägen. Genom att de två granskas intill varandra blir det 
möjligt att avgöra om det rör sig om en och samma överförda markareal i både första 
och andra ledet och om den således har sitt ursprung i en statligt ägd fastighet. 

Överföringarna karteras i ett Excel-dokument per kommun (se bilaga A-C). I första 
kolumnen listas alla givarfastigheter och i andra kolumnen skrivs alla 
mottagarfastigheter in. Det framgår då tydligt vilken givarfastighet den statliga marken 
härstammar från. Mottagarfastigheter kan i sin tur ha avstått mark som har statligt 
ursprung och därför anges mottagare av sådan mark i en tredje kolumn. Även en fjärde 
kolumn upprättas på liknande sätt i de fall det krävs. Dokumentationen kan liknas vid 
släktträd som ger en bild av alla de marköverföringar som skett över tid. Kalkylarken i 
bilaga A-C benämns hädanefter släktträd. 

 Datainsamling och kategorisering 
Med datainsamling åsyftas dokumentering av alla de företeelser som ger upphov till 
studiens problemställning. Det innefattar med andra ord inte enbart det inledande 
urvalet av givarfastigheter, utan även alla fastigheter som erhållit mark i nedåtstigande 
led samt deras tillhörande attribut fångas upp.   

För att kunna behandla och analysera alla fastigheter utifrån frågeställningen 
kategoriseras de i fyra olika typfall (se tabell 1). Även givarfastigheter inkluderas i 
eftersom hanteringen av dessa kan ge en bredare bild av hur förrättningslantmätare 
tolkar och tillämpar lagstiftningen. Fastigheterna sorteras med avseende på om de 
tilldelats upplysning om utökad renskötselrätt eller inte samt om uppgiften är korrekt 
införd utifrån markens ägoförhållande. Upplysning ska enbart finnas på fastigheter som 
i nuläget är i enskild ägo och som i sin helhet eller delvis består av mark som ägdes av 
staten den 30 juni 1992. Någon inskrivning ska alltså inte ha tilldelats de fastigheter som 
idag ägs av statliga myndigheter eller bolag. Typfall 1 och 3 innefattar fastigheter ägda 
av enskilda medan det under typfall 4 endast kategoriseras statligt ägda fastigheter. 
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Typfall 2 kan innehålla såväl enskilt som statligt ägda fastigheter, men det sistnämnda 
är dock mest vanligt förekommande.   

Tabell 1 Metodens olika typfall för kategorisering 

Typfall 1 (Korrekt hantering) 
Upplysning finns 
Upplysning ska finnas 

Typfall 2 (Felaktig hantering) 
Upplysning finns 
Upplysning ska inte finnas 

Typfall 3 (Felaktig hantering) 
Upplysning finns inte 
Upplysning ska finnas 

Typfall 4 (Korrekt hantering) 
Upplysning finns inte 
Upplysning ska inte finnas 

Datainsamlingen och kategoriseringen dokumenteras i släktträdet och därtill skapas 
listvyer över fastigheterna, där mer ingående detaljer kring dem noteras i separata blad 
i Excel för respektive typfall (se bilaga A-C). Intill fastighetsbeteckningarna i släktträden 
skapas ytterligare kolumner. Där anges aktuellt typfall med både siffra och 
färgmarkering så att det tydligt framgår inom vilket typfall samt i vilken listvy 
överföringen placeras. I anslutning till fastighetsbeteckningarna anges även 
marköverföringens datum i släktträden.  

Om en mottagarfastighet erhåller mark vid flera olika tillfällen anges den flera gånger i 
listvyn oavsett typfall. Detta eftersom det inte är antalet fastigheter, utan snarare 
antalet tillfällen som handläggningar skett, som är av intresse för studien. En markareal 
förekommer i vissa fall två gånger vid flera olika överföringar som följer efter varandra. 
Vid summeringen av total areal räknas arealen bara en gång och i listan för typfall 3 
nämns då att överförd markareal representeras i annan rad. Vissa marköverföringar som 
dyker upp i släktträden är inte relevanta att räkna med i resultatet eftersom marken inte 
var i statlig ägo den 30 juni 1992. Dessa gallras bort vid vidare summering och därför 
skiljer sig antalet typfall åt mellan släktträden och de respektive listorna (se bilaga A-C).  

Typfall 3 är det mest kritiska och således även det mest intressanta typfallet i förhållande 
till studiens problemställning. Det innefattar fastigheter som felaktigt saknar uppgift om 
utökad renskötsel och för att de ska kunna granskas mer ingående anges mer 
specificerad information om dem (se bilaga A-C). Detaljerna som anges är följande: 
namn på mottagarfastighet, namn på givarfastighet, registreringsdatum, typ av åtgärd, 
storlek på överförd areal, storlek på mottagarfastighet efter förrättningen, storlek på 
mottagarfastighet idag, förrättningslantmätarens namn, taxeringsenhet samt 
aktnummer. Uppgifterna hämtas från registerutdrag samt förrättningsakter och med 
hjälp av dem ska mönster som gett upphov till felaktig handläggning kunna identifieras. 

Förrättningslantmätarnas namn noteras i syfte att avgöra på vilket lantmäterikontor 
som de respektive förrättningarna utförts. Deras placeringsort tas reda på via samtal 
med en anställd på Lantmäteriet i Arvidsjaur och bekräftas därefter av vår handledare 
Roland Jansson. 
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 I vissa fall anges ett aktnummer intill den inskrivna upplysningen för fastigheter 
kategoriserade under typfall 1. Om aktnummer förekommer noteras dessa bland 
attributen och därtill bör nämnas att det emellanåt skett hänvisningar till antingen fel 
akt eller till enbart en av flera akter (se bilaga A-C).  

Efter att fastigheterna har kategoriserats och detaljerade data har dokumenterats sker 
numeriska sammanställningar av resultatet. En total sammanställning av samtliga typfall 
visualiseras i stapeldiagram. Därutöver beräknas antalet gånger typfall 1 och 3 
förekommer och den totala markareal som faller under typfall 3 summeras. Efter att 
fastigheterna i listvyn för typfall 3 har räknats en första gång sker en gallring med 
avseende på de överförda arealernas storlek. Detta eftersom ett mönster i hanteringen 
tycks urskiljas. Majoriteten av förrättningslantmätarna verkar med eventuell avsikt avstå 
från att skriva in uppgift om utökad renskötselrätt vid överföringar av små markarealer.  

I gallringsskedet elimineras avstyckningar som bildat fastigheter mindre än en hektar 
(ha) från listvyn för typfall 3. I de fall överförd areal överstiger en ha sker en bedömning 
i varje enskilt fall för att avgöra om fastigheten av någon anledning per automatik skulle 
kunna släcka ut renskötselrätten. Den kan anses släckas ut genom att exempelvis en 
hemfridszon skapas eller att en anläggning upptar den yta där renskötsel kunnat 
bedrivas. Efter gallringen sammanställs resultatet på nytt och då skapas en mer korrekt 
bild av antalet gånger då upplysning av misstag förbisetts.  

 Metoddiskussion 
Följande avsnitt beskriver varför metoden är tillämplig samt vilka följder den ger upphov 
till. Studiens metod är empirisk i ett juridiskt präglat ämnesområde med stora inslag av 
texttolkning. Den kräver att såväl insamlat material som juridiska handlingar och 
handledande dokument tolkas med yttersta noggrannhet innan data kan utvinnas på ett 
relevant och konsekvent sätt. Metoden är av både kvantitativ och kvalitativ art eftersom 
utfallet från datainsamlingen på ett sätt är av numerisk karaktär medan det samtidigt 
öppnar för vidare tolkning.  

 Metodval 
Studiens sätt att besvara problemställningen präglas av empirism och innefattar en 
population hämtad från verkligheten. För att besvara studiens frågeställningar anser vi 
det lämpligt att med siffror visualisera hur ofta felaktigheter förekommer. Det ger en 
handfast och konkret bild av den hantering som skett. 

Materialet som ligger till grund för studien är en samling lantmäteriförrättningar som 
utförts under ett tidsmässigt spann om cirka 25 år. Det består alltså av en samling 
historiska åtgärder som ska ha hanterats utefter en mall och således blir det tydligt när 
avvikelser förekommer. Bedömningen om hanteringen blivit korrekt eller felaktigt 
utförd är inte komplicerad. Den sker genom kontroll av ifall en viss textrad finns 
inskriven i fastighetsregistret samt av ifall fastigheten är i statlig eller enskild ägo. Den 
förhållandevis simpla bedömningen i kombination med att data finns lätt att tillgå gör 
att en stor mängd fastigheter hinner granskas. Metoden i sig resulterar endast i 
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numeriska siffror, men det öppnar samtidigt för djupare analys. Fördelarna med 
metoden är alltså att den är möjlig att tillämpa på en stor population samt att den ger 
konkreta svar med tolkningsmån.  

Studien behandlar ämnesområden av samhällsvetenskaplig och juridisk karaktär, vilka 
ofta får en kvalitativ metod att lämpa sig bäst. Problemställningen angrips delvis på ett 
kvalitativt sätt, men även en kvantitativ metod sätter sin prägel på studien trots att det 
är vanligt förekommande inom främst renodlade naturvetenskapliga sammanhang. För 
att inhämta behövliga data krävs kvalitativ textanalys av såväl fastighetsregisterutdrag 
som lagstiftning. Det beräkningsbara utfallet är dock i stor utsträckning av kvantitativ 
art.  

Resultatet färdigställs genom en kriterieanalys, vilket innebär att tillhandahållen data 
filtreras utefter en mängd uppsatta kriterier. De förutsättningar som sätter ramarna för 
filtreringen formar utfallet och ger resultatet eftersträvad form. Modellen skapar alltså 
egna regler som upptäcker avvikelser i materialet. Det gör att felaktigheter kan 
identifieras och lyftas upp till ytan för att vidare tolkas och på sikt bli till ny kunskap.  

 Metodproblem 
Som tidigare nämnts utgår studien från det inledande urvalet bestående av Sveaskogs 
fastighetsinnehav samt de fastigheter som SFV förvaltar idag. Urvalet är inte fullkomligt 
optimalt och det hade varit önskvärt att utgå från den mark som var statligt ägd 30 juni 
1992 istället för den som enbart är det i dagsläget. Detta eftersom det är just mark som 
var i statlig ägo 30 juni 1992 som ska berikas med uppgift om utökad renskötselrätt.  

Efter samtal med såväl Lantmäteriet som Sveaskog kom vi dock till insikt att det krävs 
ett långt och mödosamt arbete för att återuppbygga ett sådant urval och därför fick 
denna brist i urvalet accepteras. Vi är medvetna om att fastigheter som i sin helhet är i 
enskild ägo idag och som var i statlig ägo 30 juni 1992 inte fångas upp i studien. De blir 
dolda på grund av urvalets utformning. Det valda urvalet anses dock tillräckligt för att 
upptäcka eventuella problem samt bristfälliga handläggningsrutiner.  

I de fall dolda fastigheter mot förmodan upptäcks via förrättningsakter inkluderas de 
inte i studien. Detta för att bibehålla ett konsekvent agerande i metoden. Nämnda brist 
i urvalet har dock endast en ringa betydelse eftersom normalfallet verkar vara att en 
stor statlig fastighet avstår del av fastighet till enskilda. Givarfastigheten är således 
fortsatt synlig i urvalet eftersom den i sin helhet inte övergått till att bli enskild.  

 Validitet och reliabilitet 
Uttrycken validitet och reliabilitet syftar till giltighet respektive upprepningsbarhet och 
kan liknas vid pilkastning. Validiteten avgörs av hur nära tavlans mitt pilen träffar och 
reliabiliteten grundar sig på hur tätt de olika pilarna sitter efter flera upprepade kast. 
Faktorer som påverkar studiens validitet och reliabilitet presenteras nedan. 

FR Webb och GeoVy är endast tillgängliga via interna konton hos Lantmäteriet. Det är 
endast deras anställda samt betalande privatpersoner som har åtkomst till tjänsterna. 
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Data är alltså inte tillgängligt för alla vilket hämmar upprepningsbarheten. Eftersom 
fastigheterna i studiens urval listas i bilaga A-C kan studien utifrån dessa upprepas i 
framtiden trots att ägostrukturen och fastighetsindelningen står i ständig förändring.  

Giltigheten ifrågasätts i det avseendet att vissa fastigheter som överlåts inte ingår i en 
förrättning och därför inte fångas upp varken i urvalet eller kategoriseringen. Då en 
fastighet överlåts i sin helhet är det många gånger inskrivningsmyndigheten som 
handlägger ärendet och således faller sådana överlåtelser utanför studiens ramar.    
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 Teori och bakgrund 
Den fakta och bakgrundsinformation som ligger till grund för det fortsatta arbetet och 
som krävs för att förstå studiens innehåll presenteras i följande avsnitt. En redogörelse 
för samernas och renskötselns ursprung, traditioner samt nuvarande förekomst följs av 
en presentation av relevant och tillämplig lagstiftning. Med lagstiftningen medföljer att 
begrepp, definitioner och förhållanden mellan olika rättigheter behöver introduceras 
och redas ut. Till sist beskrivs det mer ingående kring den statliga markens ursprung och 
försäljningen av den samt Lantmäteriets ansvar i arbetet med att föra in uppgiften.  

 Folket samerna  
Samerna är ett av Sveriges minoritetsfolk och lever i de norra delarna av landet. Samerna 
klassas som ett urfolk, vilket innebär att de historiskt härstammar från en och samma 
geografiska plats där de uppehållit sig sedan innan landet erövrades eller koloniserades. 
Urfolk anser sig själva vara just ett ursprungsfolk i ett land där en annan befolkning är i 
majoritet och de har dessutom en egen bevarad kultur med tillhörande traditioner. Ett 
urfolks leverne skiljer sig med andra ord från landets sedvänjor i övrigt.6  

En av samernas unika traditioner är renskötseln, som inte enbart är en källa till inkomst 
utan som även ger kulturen och folket en identitet.7 Det råder delade meningar gällande 
exakt hur länge samerna befunnit sig i Sverige, men den äldsta boplats som hittills är 
identifierad härstammar från 7 800 år före Kristus och är belägen vid en liten sjö utanför 
Arjeplog i Lappland.8  

Vem som är same och inte är svårt att avgöra eftersom att gällande lagstiftning inte ger 
någon tydlig generell definition av begreppet. I sametingslagen (STL) definieras 
begreppet same, men det blir dock enbart tillämpligt inom ramen för just den lagen. 
Enligt 1:2 STL ska en person anse sig vara same samt uppfylla krav gällande samiskt 
språkbruk för att inrymmas i definitionen.9 Till grund för begreppet ligger alltså varken 
renägande eller renskötsel i dagsläget.10  

 Sápmi   
Det område som samerna uppehåller sig inom sträcker sig över fyra landsgränser. Norra 
delarna av Norge, Sverige och Finland omfattar tillsammans med Kolahalvön i Ryssland 
det som kallas för Sápmi (se figur 1). Detta utgör samernas bosättningsområde och har 

6 Nationellt samiskt informationscentrum Området Sápmi och dess folk; Nationellt samiskt 
informationscentrum (2004) Samer: Ett ursprungsfolk i Sverige s.9 

7 Nationellt samiskt informationscentrum Med renen som levebröd 
8 Nationellt samiskt informationscentrum Gropar i Arjeplog 
9 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.6 
10 Nationellt samiskt informationscentrum Vem är same? 
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sitt ursprung i var samer traditionellt har uppehållit sig. Begreppet innefattar såväl 
områdets geografiska utsträckning som självaste folket samer.11  

 
Figur 1. Sápmi. Illustratör: Anders Suneson. Källa: Samiskt Informationscentrum www.samer.se/2167 

Av Sápmis totalt cirka 80 000 till 100 000 antal samer finns cirka 20 000 till 40 000 i 
Sverige. Eftersom det råder en oklar gränsdragning mellan vem som klassas som same 
och inte är siffrorna enbart uppskattade. Antalet är med andra ord inte beräknat utefter 
etnisk bakgrund eller dylikt. Det är renlängd samt röstlängd hos Sametinget som ligger 
till grund för uppskattningen och därtill tillkommer troligen även ytterligare ett antal 
personer som själva anser sig vara samer.12  

 Samebyar 
I Sverige finns 51 stycken samebyar, vilka regleras i RNL och utgör såväl ekonomiska som 
administrativa sammanslutningar inom bestämda geografiska områden (se figur 2). En 
vanlig misstolkning av begreppet sameby är att det innebär en samling samiska 
byggnader i form av kåtor och härbren. Samebyar är rättare sagt omfattande geografiska 
områden där renskötsel bedrivs och omfattar ofta både skogs- och fjällområden då 
renens naturliga vandringsväg under året sträcker sig mellan dessa olika landskap.13 

Renarna strövar både fritt och flyttas inom samebyarna för att olika betesmarker ska 
kunna nyttjas optimalt utefter de vädermässiga förhållanden som råder.14 Renskötseln 

11 Nationellt samiskt informationscentrum Sápmi; Nationellt samiskt informationscentrum Karta över 
Sápmi 

12 Nationellt samiskt informationscentrum Antalet samer i Sápmi 
13 Nationellt samiskt informationscentrum Samebyn organiserar renskötseln 
14 Nationellt samiskt informationscentrum Vem är same? 
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följer ständigt naturens rytm för att renarna både ska hålla sig friska och få en så naturlig 
tillvaro som möjligt.15 Samebyarnas geografiska gränser samt deras maximala tillåtna 
renantal bestäms av Länsstyrelsen. Antalet tillåtna renar regleras för att marken inte ska 
belastas i sådan utsträckning att andras rätt att nyttja marken släcks ut, men också för 
att renskötseln ska vara ekologiskt hållbar och inte påfresta miljön.16 

 
Figur 2. Samebyar. Illustratör: Anders Suneson. Källa: Samiskt Informationscentrum www.samer.se/4329 

Inom de tre kommunerna som ingår i studien finns totalt nio stycken samebyar. Dessa 
finns dels redovisade i kartan ovan, men för att de ska bli mer överskådliga visualiseras 
de också i tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Samebyar som ingår i studien 
Arvidsjaur Mausjaur 

Östra Kikkejaur  
Västra Kikkejaur 

Gällivare Gällivare 
Unna Tjerusi 
Baste čearru 
Girjas 

Vilhelmina Vilhelmina södra 
Vilhelmina norra 

Det är medlemmar i samebyarna som får bedriva renskötsel enligt 1§ 3st. RNL. För att 
en person enligt lag ska betraktas som medlem i en sameby och få utöva renskötsel krävs 
att denne både är same och delaktig i den renskötsel som bedrivs. För att inneha 

15 Nationellt samiskt informationscentrum Med renen som levebröd 
16 Nationellt samiskt informationscentrum Vem är same?; Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) 

Renskötselrätt s.22 
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medlemskap är det alltså utifrån RNL inte tillräckligt att enbart vara renägare. Barn till, 
eller den som är gift med, en medlem räknas också som medlem i samebyn.  Även samer 
som inte uppfyller lagstiftningens krav kan bli medlemmar under förutsättning att 
samebyn beslutar om detta och att de har för avsikt att ägna sig åt renskötsel inom 
samebyn.17  

 Renskötsel 
I Sverige finns ungefär 250 000 renar och dessa ägs av cirka 4 600 registrerade renägare, 
som äger minst en ren vardera.18 Rennäringen har, enligt uppgifter från år 2013, en årlig 
omsättning på omkring 230 miljoner kronor och det är cirka 2 500 personer i landet som 
livnär sig på renskötsel.19 De renskötare som arbetar med näringen på heltid är oftast 
män, vars familjer är hjälpsamma under renskötselårets mest krävande perioder. 
Exempel på sådana tillfällen är kalvmärkning, renskiljning och slakt.20 

Samerna benämns ibland som de åtta årstidernas folk. Uttrycket har sin grund i 
renskötselns viktigaste stadier som infaller årsvis. På våren föds kalvarna och därefter 
växer de till sig under vårsommaren. Medan kalvarna fortfarande är små märks de sedan 
under sommarens kalvmärkning för att det ska gå att identifiera vilken ren som tillhör 
vilken same. När höstsommaren sedan anländer är det dags för bete inför den 
stundande vintern, men innan den anländer sker höstens sarvslakt, där de stora tjurarna 
slaktas. Under höstvintern blir betesmarkerna sämre och då samlas renarna vid den 
årliga höstsamlingen. När vintern anländer kan renarna flyttas på snön till 
vinterbeteslandet och där uppehåller de sig tills dess att vårvintern anländer. Sedan 
flyttas renarna tillbaka till samebyns året-runt-marker där de förblir stationerade tills 
nästa vinter.21 

Genom hällmålningar och funna konstruktioner för fångst har det framkommit att 
samerna historiskt sett jagade vildrenar. Det finns dokumenterade skriftliga berättelser 
från 800-talet som beskriver hur renar tämjs och omhändertas. Detta agerande la i sin 
tur grunden för den storskaliga renskötseln som i försörjningssyfte pågått sedan 1600-
talet.22  

I mångt och mycket kvarstår den traditionella renskötseln än idag. Till exempel så 
används uråldriga redskap såsom lasso och för att kunna se renars tillhörighet till 
respektive renägare märks de fortfarande i öronen med kniv. Tekniken har dock kommit 
till stor nytta även för renskötseln, där hjälpmedel nyttjats från och med 1960-talet. 
Snöskoter, helikopter, bil och andra fordon körbara i terräng underlättar transporter av 

17 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.7-8 
18 Nationellt samiskt informationscentrum Med renen som levebröd; Nationellt samiskt 

informationscentrum Antalet samer i Sápmi; Sametinget (2017) Rennäringen i Sverige  
19 Nationellt samiskt informationscentrum Antalet samer i Sápmi; Sametinget (2017) Rennäringen i 

Sverige  
20 Sametinget (2017) Rennäringen i Sverige 
21 Nationellt samiskt informationscentrum Renskötselåret 
22 Nationellt samiskt informationscentrum Renskötselns historia 
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såväl utrustning och foder som renar samtidigt som de möjliggör en enklare identifiering 
av renarnas lokalisering. I dagsläget används även GPS-utrustning och annan 
kommunikationsfrämjande teknik i viss utsträckning för att underlätta renskötarnas 
arbete.23 

 Renskötselrätt 
Renskötselrätt är en särskild rätt som tillfaller medlemmar i en sameby gemensamt. Till 
underhåll för sig och sina renar får renskötarna använda mark och vatten.24 Den 
innefattar renbete, uppförande av anläggningar, tillgodogörande av virke och bränsle 
samt jakt- och fiskerätt.25 Denna bruksrätt regleras i RNL, vilken är både en 
offentligrättslig och civilrättslig lagstiftning eftersom den redogör för förhållanden dels 
inom samebyn och dels gentemot andra parter.26 

 Året-runt-mark respektive vinterbetesmark  
En samebys geografiska landområde är enligt 3§ RNL uppdelat i vad som kallas året-
runt-mark respektive vinterbetesmark. På förstnämnda mark får renskötsel bedrivas 
året om, medan det på vinterbetesmark endast är tillåtet att låta renar beta mellan 
första dagen i oktober till sista dagen i april.27 

Det är inte enbart de tidsmässiga indelningarna i vinterbetesmark respektive året-runt-
mark som begränsar rennäringen på olika sätt. Beroende på om marken där renskötseln 
bedrivs ägs av staten eller om marken är i enskild ägo så skiljer sig dessutom 
befogenheterna åt.28 Dessa olika renskötselrättigheter har inga definierade 
benämningar, men kallas i detta arbete för grundläggande respektive utökad 
renskötselrätt för att de tydligt ska gå att särskilja. 

 Grundläggande befogenhet på enskilt ägd mark 
Renarna får beta fritt oberoende av vem som äger marken och samerna får dessutom 
flytta renarna mellan olika betesområden. Vid sådan flytt belastas mark där specifika 
flyttstråk ofta nyttjats under lång tid.29 

För att kunna bedriva renskötsel krävs en del anläggningar i form av hagar och dylikt. Till 
dessa behövs gedigna stängsel som antingen fästs direkt i träd eller i pålar som slås ned 
i marken. Anläggningar nödvändiga för renskötseln kan sättas upp på både året-runt-
mark och vinterbetesmark och är tillåtna på såväl statligt som enskilt ägd mark.30 
Dessutom får små byggnader i form av kåtor, förvaringsbodar, renvaktarstugor eller 

23 Sametinget (2017) Rennäringen i Sverige 
24 RNL 1 och 6§§ 
25 SOU 2006:14 s.383; Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.7 
26 SOU 2006:14 s.384 
27 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.10 
28 SOU 2001:101 s.111 
29 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.12-13 
30 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.13 
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liknande etableras på utmark, vilket innebär sådan mark där ingen gård alternativt äng 
eller åker finns belägen.31 

Under den tid då renskötsel lagligen får bedrivas på marken i fråga får också samebyns 
medlemmar fiska och jaga på utmark oavsett om den är i enskild ägo eller inte. Den 
fångst som tillgodogörs kan användas för eget bruk alternativt säljas.32 

 Utökad befogenhet på statligt ägd mark 
På statlig mark finns, utöver de grundläggande rättigheterna, även mer långtgående 
befogenheter till förmån för renskötseln.33 Domänverket som tidigare var en statlig 
myndighet med stort markinnehav blev 1 juli 1992 ett aktiebolag. På sådan mark de ägde 
dessförinnan skulle utökad renskötselrätt fortsätta gälla trots att marken blev i enskild 
ägo. Detta är anledningen till att den utökade renskötselrätten enligt RNL gäller på 
kronomark, alltså både sådan mark som staten äger idag och mark som var statlig 30 
juni 1992.34 

Medlemmar i samebyn får enligt 17§ RNL tillgodogöra sig det virke som krävs för att 
uppföra och underhålla de anläggningar som enligt den grundläggande renskötselrätten 
får etableras på marken. Detta gäller på mark som var särskilt utpekad för renbete och 
som var i statlig ägo 30 juni 1992. Medlemmarna får dessutom, enligt samma lagrum, 
för eget behov ta slöjdvirke samt bränsle i form av ved.35 

Enligt 18§ RNL får medlemmar i samebyn fälla växter och träd med trädlav om det är 
nödvändigt för att förse renarna med bete. Avverkning får efter anvisning från 
markägare genomföras av en medlem i samebyn för att denne ska kunna bygga eller 
bygga om sin bostad. Markägaren anger var avverkningen ska ske, men ingen ersättning 
utgår för träd som fälls på mark disponerad av staten eller alternativt mark som likställs 
med sådan mark.36 Det är dock skogsvårdslagen (SFS 1979:429) som reglerar både 
tillstånds- och upplysningsskyldigheter gällande avverkning. Detta baserat på markens 
beskaffenhet, fastighetens storlek och mängden virke som ska avverkas.37 

 Renskötselrättens rättsliga grund 
Hur renskötseln faktiskt tryggas är något som, till följd av tvister, har växt fram genom 
ett antal viktiga domar. Praxis såväl som lagregleringar är många gånger, precis som 
historien om samernas härkomst, aningen diffusa. Här nedan redogörs för vad 
renskötselrätten anses grunda sig på och varför.  

31 Ibid 
32 Ibid s.15 
33 Prop. 1991/92:134 s.34 
34 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.9; Lantmäteriet (2004) Handbok 

registerkarta s.127-128 
35 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.13 
36 Ibid s.13-14 
37 Ibid s.17-18 
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 Urminnes hävd 
I 1§ 2st RNL anges att renskötselrätten bygger på urminnes hävd. Begreppet 
härstammar från gamla jordabalken (JB) och syftar till att en rättighet uppstått genom 
att mark obehindrat brukats i urminnes tid. Renskötsel ska alltså ha bedrivits under en 
så lång tid att ingen längre vet hur rättigheten uppstod från början.38 

Begreppet urminnes hävd infördes i 1§ 2st. RNL efter att HD (Högsta Domstolen) 29 
januari 1981 avgjorde det så kallade Skattefjällsmålet, där samer stämt staten och 
påstått sig ha bättre rätt till renbetesfjäll i Jämtland.39 Vid tvister som i Sverige behandlar 
urminnes hävd är det alltid samerna som står för bevisbördan.40 Samerna förlorade 
Skattefjällsmålet, men genom det stärktes dock även deras renskötselrätt. Detta inte 
bara genom att rätten efter domen anses grundad på urminnes hävd, utan även genom 
att den klassas som en civilrättslig rättighet skyddad av grundlagens egendomsskydd, 
vilket regleras i 2:15 Regeringsformen (RF).41 Dessutom står rätten att bedriva 
renskötsel angiven i 2:17 RF. 

 Sedvanerätt 
Ett annat centralt rättsfall är Nordmalingsmålet, som avgjordes i HD 2011. Det gällde en 
tvist mellan över hundra fastighetsägare och tre samebyar angående huruvida 
kriterierna för att bedriva renskötsel på fastighetsägarnas marker var uppfyllda eller ej. 
Fastigheterna var belägna utom lappmarkerna och ingick i vinterbetesland, vilket gjorde 
att uttrycket “av ålder” i 3§ 2p. RNL blev centralt att tolka i fallet. Samebyarna vann i alla 
instanser och ur domen klargjordes att renskötselrätten på vinterbetesmarker snarare 
grundades på sedvanerätt än urminnes hävd.42 Hur rättsläget är på året-runt-marker är 
dock fortfarande aningen oklart.43 

Sedvanerätt uppstår enligt praxis efter cirka 90 år och innebär att en rätt brukats under 
såpass lång tid att rätten blivit godkänd och vedertagen.44 Har ingen opponerat sig emot 
renskötsel som pågått på ett område under lång tid anses den ha blivit en bruksrätt 
enligt sedvana.  Även om marken nyttjas oregelbundet kan rätten inte fråntas samerna 
och den kan enbart bli upphävd genom samernas uttryckliga vilja att frånsäga sig 
rätten.45  

38 Sametinget (2016) Renskötselrätten; Nationellt samiskt informationscentrum, Sikku Härjedalsmålet; 
Nationellt samiskt informationscentrum Samebyn organiserar renskötseln 

39 A. Forssén Renskötselrätten: som rättslig konstruktion s.24-29 
40 Sametinget (2016) Renskötselrätten 
41 A. Forssén Renskötselrätten: som rättslig konstruktion s.24-29 
42 Ibid s.30 
43 Ibid s.32 
44 Nationellt samiskt informationscentrum, Sikku Härjedalsmålet  
45 Nationellt samiskt informationscentrum, Sikku Nordmalingsmålet 
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 Sedvanerättens relation till äganderätt 
En fastighet kan innehas med äganderätt, vilket ger fastighetsägare rätt att nyttja, 
överlåta, belåna och upplåta fastigheten.46 Äganderätten finns uttryckt i lag och är 
varken tidsbegränsad eller beroende av avtal. 47 Den är dessutom skyddad enligt svensk 
grundlagsstiftning genom egendomsskyddet, som regleras i 2:15 RF. Även EU-rätten 
skyddar äganderätten genom att en bredare utformning av egendomsskyddet regleras i 
Europakonventionen om mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna.48 
Äganderätten i sig skyddar ekonomiska intressen både hos enskilda och hos företag. Det 
är just ekonomiska intressen som många gånger ligger till grund för konflikter och det är 
rättssystemets roll att reglera vad som gäller mellan parter med olika intressen. 49 

Här följer en redogörelse för hur äganderätten förhåller sig till renskötselrätten och vice 
versa. Renskötselrätten är mycket stark och konkurrerar med äganderätten trots att de 
två inte innefattar samma befogenheter. Ett exempel på renskötselrättens mer 
långtgående begränsningar är att den som innehar renskötselrätt inte får upplåta de 
rättigheter som denne besitter. Exempelvis får inte jakt- eller fiskerätt varken hyras eller 
arrenderas ut och inte heller upplåtas genom någon annan form av nyttjanderätt.50 

Nyttjanderätter likt hyra och arrende är begränsade i tiden, men likt äganderätten är 
renskötselrätten varken tidsbegränsad eller beroende av avtal och den regleras även i 
gällande lagstiftning. De båda är geografiskt avgränsade till vissa specifika landområden 
och detta regleras vad gäller renskötselrätt i 3§ RNL. Precis som äganderätten är 
renskötselrätten som nämnt skyddad i svensk grundlagsstiftning och utöver detta är den 
även angiven som riksintresse enligt 3:5 miljöbalken (SFS 1998:808). Enligt sistnämnda 
lagrum ska rennäringen uttryckligen skyddas så långt som möjligt mot sådana åtgärder 
som påtagligt kan försvåra näringens bedrift.   

Äganderätten väger i många hänseenden tyngre än belastande bruksrätter, men när det 
gäller äganderättens relation till renskötselrätt är det inte lika självklart. Renskötseln 
anses dock som nämnt vara en särskild rätt, vilket innebär att den är begränsad och 
föreligger belastande på en annan moderrättighet, som skulle kunna utgöras av 
äganderätt.51 Äganderätten kan alltså anses vara en elastisk rättighet som flexibelt 
anpassar sig efter rådande omständigheter, såsom exempelvis att sedvanerätt 
föreligger.52 Renskötseln ska bedrivas med hänsyn till äganderätt, men fallet råkar också 
vara det omvända och förhållandet dem emellan ska med andra ord präglas av 
ömsesidig respekt.53 

46 Lantmäteriet (2011) Ägarlägenheter: En boendeform med full äganderätt 
47 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.6 
48 Nerep & Warnling-Nerep (2010) Marknad & Myndighet: Förvaltningsrätt i ett näringsrättsligt 

perspektiv s.87 
49 Åhman, Red. (2009) Äganderätten: Dess omfattning och begränsningar s.131-132 
50 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.6  
51 SOU 2001:101 s.217-220 
52 Skogssällskapet, Jönsson (2016) Äganderätten: En flexibel rättighet 
53 SOU 2001:101 s.217-220 
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I 30§ RNL regleras den hänsyn markägare och andra rättsinnehavare ska vidta gentemot 
renskötseln på året-runt-mark. Avsevärd olägenhet får inte uppstå till följd av 
markanvändningen i syfte att marken inte ska riskera att bli oanvändbar till ändamål för 
rennäringen.54 Det är straffbart att hindra renskötseln genom såväl blockad som 
skrämsel och skadestånd kan bli aktuellt med stöd av RNL. Exempelvis måste hundar 
hållas kopplade eller instängda inom dessa områden och renägare får i vissa fall döda 
hundar som jagar eller stör renskötseln om de inte går att fånga.55 I 65§ RNL regleras på 
liknande sätt den hänsyn som renskötseln ska ta gentemot andra intressen.  

Lagstiftningen är bristfällig i den bemärkelsen att förhållandet mellan rättigheterna inte 
beskrivs utförligare än att de var för sig ska visa hänsyn till varandra. Lagen tydliggör 
således inte hur relationen mellan äganderätt och renskötselrätt ligger till rent 
hierarkiskt.56 Enligt Sametinget kan dock renskötselrätt likställas med äganderätt.57  

 Försäljning av statlig mark 
Svenska staten har sedan förhistorisk tid ägt jordbruksmark i och med kungamaktens 
innehav och anspråk på mark. År 1542 gjorde Gustav Vasa anspråk på den obebyggda 
marken i Sverige och menade på att den skulle tillhöra staten. Liknande anspråk gjordes 
i 1683 års förordning som utlöste de avvittringar i Norrland och Dalarna som 
genomfördes fram till början av 1900-talet. Avvittringarna var ett verkställande av de 
markanspråk som gjorts och resulterade i att en tydlig gräns drogs mellan statens och 
de enskildas mark. Marken som inte blev enskild förlades i statens ägo och delades upp 
i kronoparker, kronoöverloppsmarker samt marker som inte karterats.58 

Den statliga myndigheten Domänverket bildades år 1859 för att förvalta kronoparkerna 
och i början av 1900-talet förvaltade myndigheten också resterande mark som tillföll 
staten vid avvittringen.59 1912 ombildades Domänverket till ett statligt affärsverk med 
den huvudsakliga uppgiften att bedriva skogsbruk som avkastningsgivande verksamhet 
till förmån för staten. Verket hade dock fortfarande myndighetsliknande uppgifter som 
senare överläts till andra statliga organ. Från 1960-talet präglades verket huvudsakligen 
av näringsverksamhet. Under 1900-talet gjordes omfattande förvärv av skogsmark och 
Domänverket gick då under kommande årtionden till att omfatta mer än enbart 
förvaltning av skogsmark. Verket fick i och med det en mer industriell karaktär.60 

1 juli 1992 bolagiserades Domänverket och blev ett statligt ägt aktiebolag. Syftet med 
bolagiseringen var bland annat att genom försäljning av statlig mark stärka det enskilda 
skogsbruket, som ansågs mer effektivt. Det skulle främja landsbygden genom att 
fungera som en kompletterande näring för personer bosatta där. Domänverkets 

54 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.17; SOU 2001:101 s.218 
55 Svenska Samernas Riksförbund, Geijer (2003) Renskötselrätt s.17 
56 SOU 2001:101 s.219 
57 Nationellt samiskt informationscentrum, Sikku Skattefjällsmålet 
58 Prop. 1991/92:134 s.12-13 
59 Ibid s.12-13 
60 Ibid s.10,13 och 18 
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markinnehav var vid tiden för bolagiseringen till största del förlagt i Norrland. I övre 
Norrland, vilket omfattar studiens geografiska område, ägde Domänverket år 1992 ca 
43 % av den produktiva skogsmarken i regionen.61 Efter några år av namnbyten var det 
slutligen Sveaskog AB som tog över Domänverkets innehav år 2001.62 

Med ett innehav om totalt ca fyra miljoner ha och 14 % av den produktiva 
skogsmarksarealen är Sveaskog idag Sveriges största ägare av skogsmark. Sveaskog har 
sedan 2002 på uppdrag av riksdagen drivit “markförsäljningsprogrammet”, vilket går ut 
på att bolaget ska sälja mark till enskilda och på så sätt gynna glesbygden.63 Programmet 
är en fortsättning av vad som delvis åsyftades med bolagiseringen av Domänverket 
1992.64 Uppdraget innebär att Sveaskog ska sälja 5 - 10 % av den mark som bolaget äger. 
Regeringen ändrade uppdraget 2010 i den bemärkelsen att det är 10 % av innehavet år 
2002 som ska säljas.65 Därav totalt 436 000 ha mark.66    

Från det att programmet startade till slutet av oktober 2012 har 7,2 % av innehavet sålts. 
Den genomsnittliga storleken på de 1991 stycken markförsäljningar som ägt rum är ca 
200 ha och totalt har ca 315 000 ha skogsmark sålts.67 Detta motsvarar en yta ungefär 
lika stor som Gotland.68  

Geografiskt sett är försäljningen ojämnt fördelad. I Riksrevisionens granskning från 2010 
framkommer att Sveaskog sålt mindre än 5 % i Norrbotten och att försäljningen varit 
betydligt högre i andra län, som exempelvis Jämtland. I samma rapport visar det sig att 
Sveaskog har för avsikt att andelen såld mark ska beräknas på nationell nivå geografiskt 
sett.69 Sveaskog förväntar sig nå målet 2019 och i med det slutföra uppdraget.70  

Som tidigare nämnts syftar Sveaskogs uppdrag till att gynna glesbygden.71 Som en följd 
av detta har Sveaskog tidigare begränsat möjligheterna för vilka personer som får köpa 
mark av bolaget genom deras policy. Mellan 2002 och 2010 ställde bolaget krav på att 
köparen sedan innan skulle äga en skogs- eller lantbruksfastighet i kommunen om en 
affär skulle tillåtas.72 Köparkretsen utökades 2010 till att omfatta alla de bosatta inom 
länet där skogen säljs. Kravet på att äga en skogs- eller lantbruksfastighet slopades 
senare så att även skogsägare inte bosatta i länet blev behöriga att investera. Hösten 
2011 släppte Sveaskog på kraven och nu kan alla privatpersoner i Sverige köpa skog av 
bolaget.73 Försäljning av skog sker mestadels till enskilda personer framför bolag 

61 Prop. 1991/92:134 s.14,16,17 och 19  
62 Nationalencyklopedin, von Segebaden (2017) Domänverket  
63 RiR 2010:8 s.63 
64 Prop 1991/92:134 s.10 
65 RiR 2010:8 s.63 
66 Sveaskog (2012) Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 s.73  
67 Sveaskog (2013) Skogsägande på nya sätt s.6 
68 Nationalencyklopedin, von Konow, Widgren (2017) Gotland  
69 RiR 2010:8 s.64 
70 Sveaskog Fastighetsaffären 
71 RiR 2010:8 s.63 
72 Ibid s.64 
73 Sveaskog Alla kan bli skogsägare 

 18 

                                                 



Registerföring av rennäringens utökade rättigheter - Hantering av sedvanerätter i fastighetsregistret 
gällande mark med statligt ursprung 

eftersom juridiska personer alltid behöver förvärvstillstånd i glesbygdsområden enligt 
jordförvärvslagen (SFS 1979:230).74 

 Upplysning vid försäljning av statlig mark 
Att juridik reglerar renskötselrättens härkomst och innebörd är en sak, men hur den i 
praktiken gör sig synlig för fastighetsägare och andra rättsinnehavare en annan. Den 
utökade renskötselrätten gäller som nämnt på sådan mark som ägs av staten idag samt 
på sådan mark som var i statlig ägo den 30 juni 1992. För att upplysa såväl 
fastighetsägare som andra intressenter om att utökad renskötselrätt råder ska en 
uppgift föras in i fastighetsregistrets allmänna del vid fastighetsbildningsåtgärder i form 
av avstyckningar och fastighetsregleringar. Detta vid marköverföringar där statlig mark 
övergår till att bli enskild. Uppgiften lyder enligt följande;  

”Fastigheten tillhörde staten vid utgången av juni 1992 alternativt Del 
av fastigheten tillhörde staten vid utgången av juni 1992.” 

Skriften fungerar likt en anmärkning med upplysningssyfte och är alltså inte till för att 
trygga rättigheten den representerar. Den utökade renskötselrätten är med andra ord 
fortsatt gällande om än uppgiften mot förmodan inte införs på korrekt sätt eller om den 
inte införs alls.75 

Ansvaret för att uppgiften införs i fastighetsregistrets allmänna del och att information 
om utökad renskötselrätt således presenteras ligger på Lantmäteriet.76 Uppgiften ska 
införas för respektive berörd fastighet med härstamning från kronomark. Ansvaret för 
införande av uppgift om utökad renskötselrätt finns reglerat i nedanstående rättskällor.  

”Om en fastighet som är belägen i Västernorrlands, Jämtlands, 
Västerbottens eller Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i Dalarnas 
län omfattar mark som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten, skall 
uppgift om detta föras in under övriga förhållanden. Uppgiften skall 
dock föras in endast om någon annan än staten har beviljats lagfart för 
fastigheten.” 

23§ Förordning (Fo.) om fastighetsregister 

”Om det i ett lagfartsärende som avser förvärv från staten av en 
fastighet belägen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller 
Norrbottens län eller i Älvdalens kommun i Dalarnas län framkommer 
att fastigheten vid utgången av juni 1992 tillhörde staten, skall 
inskrivningsmyndigheten underrätta lantmäterimyndigheten om detta. 

74 Jordbruksverket (2011) Vem behöver jordförvärvstillstånd? s.4 
75 Bilaga D s.2 
76 Ekbäck (2012) Fastighetsbildning och fastighetsbestämning: Om fastighetsbildningslagen m.m. s.110 
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Underrättelse skall lämnas omedelbart efter det att lagfart har 
beviljats.” 

17§ Inskrivningsförordning (2000:309) 

”Ärenden om att föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets 
allmänna del handläggs av lantmäterimyndigheten.”  

19:6 Fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) 

I praktiken blir det den förrättningslantmätare som handlägger förrättningen som 
personligen ska se till att uppgiften införs korrekt. Detta innebär att de 
förrättningslantmätare som kan komma i kontakt med fastigheter inom 
renskötselområden behöver vara pålästa om ämnet för att kunna hantera 
redovisningen. För att försäkra detta upprättade Lantmäteriet i oktober 1992 ett 
handledningsdokument, som sedan reviderats i april 2004. Dokumentet rubriceras 
”Redovisning av "före detta kronomark" i fastighetsregistrets allmänna del”.77 

 Lantmäteriets kontor i Lappland 
I Lappland har Lantmäteriet endast ett fåtal fastighetsbildningskontor etablerade. 
Sådana kontor finns i dagsläget i orterna Arvidsjaur, Gällivare, Kiruna, Vilhelmina och 
Lycksele. Från kontoren i norra inlandet utförs förrättningar inom lappmarkerna, men 
vissa ärenden handläggs även från kontor belägna på östkusten utanför Lapplands 
geografiska område. Ett sådant exempel är Lantmäteriet i Luleå, som egentligen bara 
täcker in kommunerna Boden, Jokkmokk, Piteå och Luleå.78 Gällivare handlägger 
ärenden i Gällivare kommun och Vilhelmina täcker in Dorotea, Vilhelmina och Åsele 
kommun. Kontoret i Arvidsjaur har ett täckningsområde som innefattar kommunerna 
Arvidsjaur, Arjeplog samt Älvsbyn.79  

77 Bilaga D 
78 Lantmäteriet Hitta våra kontor  
79 Ibid 
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 Resultat 
I detta avsnitt redovisas det resultat som studien uppnått genom insamling samt 
kategorisering av data. Avsnittet strävar huvudsakligen efter att ge ett konkret svar på 
hur Lantmäteriet sköter och har skött hantering av redovisning gällande utökade 
renskötselrättigheter. Därutöver innehåller resultatet andra intressanta aspekter som 
upptäckts under den tid då datainsamlingen genomfördes. Upptäckterna var oväntade 
företeelser i förrättningslantmätarnas arbetsrutiner och genom att kartlägga dem ges 
mer ingående förståelse för varför upplysningen hanteras som den gör. Den 
kategorisering som nämndes i metodavsnittet blir genomgående aktuell även i 
resultatet. De olika typfallen visualiseras därför återigen i tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Metodens olika typfall för kategorisering 

Typfall 1 (Korrekt hantering) 
Upplysning finns 
Upplysning ska finnas 

Typfall 2 (Felaktig hantering) 
Upplysning finns 
Upplysning ska inte finnas 

Typfall 3 (Felaktig hantering) 
Upplysning finns inte 
Upplysning ska finnas 

Typfall 4 (Korrekt hantering) 
Upplysning finns inte 
Upplysning ska inte finnas 

 Total sammanställning av typfall  
En total sammanställning av samtliga typfall visas i diagram 1-3 och ger en helhetsbild 
av utfallen som följer av förrättningslantmätarnas handläggningsarbeten. Det bör 
noteras att typfall 1, 2 och 3 alltid har uppstått i samband med en förrättning och att 
typfall 4 inte alltid är direkt jämförbar med dessa. Det är typfall 1 och 3 som knyter an 
till studiens huvudsakliga problemställning och resterande typfall ger en utvidgad bild 
av arbetsrutinerna. 
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Diagram 1. Total sammanställning av typfall i Arvidsjaur kommun. Typfall 1 har upplysning och upplysning 
ska finnas. Typfall 2 har upplysning trots att upplysning inte ska finnas. Typfall 3 saknar upplysning trots 
att upplysning ska finnas. Typfall 4 saknar upplysning och upplysning ska inte finnas 

Arvidsjaur är den kommun med flest antal tillfällen då uppgift om utökad renskötselrätt 
ska ha införts och de flesta av dessa är dessutom korrekt hanterade. Närmare 30 stycken 
fastigheter som ägs av staten har fått en inskrivning trots att upplysning inte ska finnas. 
Detta har främst skett på fastigheter ägda av statliga myndigheter, såsom 
Naturvårdsverket och Fortifikationsverket, men också på fastigheter ägda av statligt 
ägda bolag, såsom Vattenfall AB. Fastigheter ägda av Sveaskog AB tenderade dock att 
sakna uppgift vilket är korrekt enligt 23§ Fo. om fastighetsregister. 

Diagram 2. Total sammanställning av typfall i Gällivare kommun. Typfall 1 har upplysning och upplysning 
ska finnas. Typfall 2 har upplysning trots att upplysning inte ska finnas. Typfall 3 saknar upplysning trots 
att upplysning ska finnas. Typfall 4 saknar upplysning och upplysning ska inte finnas 

Gällivare är den kommun med störst andel tillfällen då upplysning uteblivit trots att 
uppgift om utökad renskötselrätt egentligen skulle förts in. Till antalet har Gällivare 
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ungefär lika många typfall tre som Arvidsjaur, men antalet korrekt genomförda 
inskrivningar är dock färre och procentuellt sett har således fler felaktigheter skett i 
Gällivare kommun. 

 
Diagram 3. Total sammanställning av typfall i Vilhelmina kommun. Typfall 1 har upplysning och upplysning 
ska finnas. Typfall 2 har upplysning trots att upplysning inte ska finnas. Typfall 3 saknar upplysning trots 
att upplysning ska finnas. Typfall 4 saknar upplysning och upplysning ska inte finnas  

Bland de tre undersökta kommunerna är Vilhelmina den kommun som har det minsta 
antalet tillfällen då uppgift om utökad renskötselrätt ska ha skrivits in. Detta beror 
troligen på att Sveaskog AB och SFV äger färre fastigheter i Vilhelmina och att det således 
rör sig om färre markarealer som kan säljas till enskilda. Bland de överföringar som 
faktiskt skett i Vilhelmina är dock majoriteten korrekta och utgör typfall 1.  

Den procentuella fördelningen mellan antalet fall där korrekt inskrivning skett (typfall 1) 
respektive fall där uppgiften felaktigt av någon anledning inte förts in i 
fastighetsregistret (typfall 3) skiljer sig åt mellan kommunerna. Nämnvärt är att den 
procentuella fördelningen mellan korrekta respektive felaktigt handlagda åtgärder inte 
ger utrymme för hur många förrättningar som i absoluta tal har utförts. Trots att 
exempelvis Vilhelmina och Arvidsjaur har likvärdig procentuell fördelning mellan typfall 
1 och typfall 3 så har det till totala antalet sett handlagts fler korrekta ärenden i 
Arvidsjaur kommun. 

 Andel marköverföringar med bortfallen upplysning 
För att få en tydligare bild av i vilken utsträckning förrättningslantmätarna haft brister i 
handläggningen så visualiseras typfall 1 och typfall 3 i förhållande till varandra i diagram 
4. Det påvisar hur stor andel av de marköverföringar som skulle lett till en inskrivning 
som blivit korrekt respektive felaktigt utförda. Den totala areal där uppgift om utökad 
renskötselrätt kommit bort är cirka 15 158 ha eller cirka 152 km2, vilket motsvarar drygt 
300 fotbollsplaner. Största delen av denna areal finns i Gällivare kommun och uppgår till 
cirka 12 605 ha. I de andra kommunerna är arealerna betydligt mindre. I Arvidsjaur har 
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cirka 1 884 ha felaktigt blivit utan upplysning och i Vilhelmina är motsvarande yta cirka 
668 ha. 

  
Diagram 4. Fördelning mellan typfall 1 och 3 i de respektive kommunerna. Typfall 1 har upplysning och 
upplysning ska finnas. Typfall 3 saknar upplysning trots att upplysning ska finnas  

Arvidsjaur och Gällivare kommun är jämförbara eftersom det i de bägge kommunerna 
skett ett liknande antal förrättningar. I Vilhelmina har dock betydligt färre 
marköverföringar skett. Därav den mindre arealen med felaktigt hanterad upplysning.  

Utifrån de data som samlats in tycks ett mönster kunna urskiljas gällande 
marköverföringar om små arealer. Förrättningslantmätarna verkar medvetet ha valt att 
inte föra in någon uppgift om utökad renskötselrätt på mindre arealer och därför 
filtreras dessa bort från typfall 3. Diagram 5 visar fördelningen mellan typfall 1 och typfall 
3 efter filtreringen. I samtliga kommuner ökar således andelen korrekt hanterade 
tillfällen efter gallringen.  

 
Diagram 5. Fördelning mellan typfall 1 och 3 efter filtrering av små arealöverföringar. Typfall 1 har 
upplysning och upplysning ska finnas. Typfall 3 saknar upplysning trots att upplysning ska finnas 

Vid nämnd gallring identifieras först vilka förutsättningar som föreligger för att en 
förrättningslantmätare ska göra bedömningen att upplysning inte blir aktuellt. Alla de 
marköverföringar som innefattar arealer mindre än en ha per styck och som taxeras 
enligt typkod för småhusenhet elimineras från typfall 3. Anledningen är troligen att 
förrättningslantmätaren ansett att den hemfridszon som uppstår per automatik släcker 
ut renskötselrätten. Även större förrättningar som sker inom detaljplanelagt område tas 
bort och så även de som genom bebyggelse eller användning på ett tydligt sätt släcker 
ut möjligheten till att bedriva renskötsel på marken. Exempel på sådana etablerade 
verksamheter är stora industribyggnader eller anläggningar, såsom biltestbanor. 

Arvidsjaur Gällivare Vilhelmina

Arvidsjaur Gällivare Vilhelmina

Typfall 1 
80 % 

Typfall 3 
20 % 

Typfall 3 
80 % 

Typfall 1 
20 % 
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 Överförda arealers storlek 
För att få en bild av hur mycket mark som saknar upplysning om utökad renskötselrätt 
är storleken på var och en av de överföringar som utförts redovisade i diagram 6-8. 
Överförd storlek ger också en indikation på vilka sorters fastigheter som har mottagit 
mark och således om det främst bildats stora skogsskiften eller fastigheter ämnade för 
bostadsändamål.  

 

 
Diagram 6. Storlek på överförda arealer i typfall 3, Arvidsjaur 

 
Diagram 7. Storlek på överförda arealer i typfall 3, Gällivare 

63

7
2 2 1 1 0 0 0 1

13

0
10
20
30
40
50
60
70

An
ta

l ö
ve

rf
ör

in
ga

r

Areal (m2)

48

2 2 2 2 0 0 1 0 0

39

0
10
20
30
40
50
60
70

An
ta

l ö
ve

rf
ör

in
ga

r

Areal (m2)

 25 



Registerföring av rennäringens utökade rättigheter - Hantering av sedvanerätter i fastighetsregistret 
gällande mark med statligt ursprung 

 
Diagram 8. Storlek på överförda arealer i typfall 3, Vilhelmina 

De horisontala axlarna i stapeldiagrammen ovan anger storleken på överförda 
markarealer i kvadratmeter. I Arvidsjaur kommun har många små arealer överlåtits och 
även i Gällivare och Vilhelmina innefattar merparten av marköverföringarna små arealer 
om än de inte är fullt lika många till antalet som i Arvidsjaur. I Gällivare kommun är 
fördelningen mellan små och stora arealöverföringar förhållandevis jämn. Det är svårt 
att se någon storleksmässig trend i Vilhelmina eftersom tillfällena då överföringar skett 
är få till antalet.  

Något som inte framgår av diagrammen är att arealerna i den sista stapeln tenderar att 
vara markant större än 100 000 m2. I Gällivare kommun är majoriteten av arealerna i 
den sista stapeln exempelvis större än 1 000 000 m2.  

 Angivelse av aktnummer 
I vissa fall hänvisar uppgiften om utökad renskötselrätt i fastighetsregistret till en eller 
flera förrättningsakter, vilka marköverföringar skett i samband med. Hänvisningarna har 
troligen gjorts för att särskilja överföringar av mark med statligt ursprung från andra, 
vilket kan öka förståelsen både hos förrättningslantmätare och fastighetsägare. 
Hänvisningarna kan dock ibland vara felaktiga genom att antingen fel akt står angiven 
eller att endast ett av flera tillfällen då mark har överförts nämns. I cirkeldiagrammen 
nedan redovisas fördelningen mellan de gånger som aktnummer angivits korrekt 
respektive felaktigt samt de gånger de helt och hållet uteblivit.  
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             Arvidsjaur               Gällivare                  Vilhelmina 

 
Diagram 9. Aktnummerangivelse i samband med upplysning om utökad renskötselrätt 

Diagram nio visar att hänvisning till förrättningsakter skett flest gånger i Arvidsjaur 
kommun och majoriteten av dessa är dessutom korrekt utförda. Det framgår även att 
andelen upplysningar behäftade med aktnummer är betydligt färre i både Gällivare och 
Vilhelmina. I Arvidsjaur blev 92 av 117 upplysningar försedda med hänvisning till 
förrättningsakt och i Gällivare och Vilhelmina är motsvarande siffror åtta av 26 
respektive sju av 48. Nämnda hänvisningar är antingen korrekt eller felaktiga utförda. 

 Förrättningslantmätarnas geografiska placering 
Förrättningslantmätarna som utfört de förrättningar som ingår i studien har befunnit sig 
på något av Lantmäteriets kontor runtom i landet. Vissa av kontoren är idag nedlagda, 
men i figur 3 redovisas alla de orter där handläggningarna skett. Antalet lantmätare som 
handlagt förrättningar inom Arvidsjaur kommun är 10 stycken och i Gällivare samt 
Vilhelmina har 13 respektive fyra stycken lantmätare utfört jobbet. Varje prick i kartan 
motsvarar en person och dennes fysiska placering. Färgkoderna anger till vilken 
kommun personens handlagda förrättningar härrör. 
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 aktnummer  
           22 % 

         Felaktigt 
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      aktnummer  
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   Korrekt angivet 
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Figur 3. Karta över förrättningslantmätarnas geografiska placering 
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 Analys av resultatets bakomliggande orsaker 
Utökad renskötselrätt redovisas bristfälligt i alla de tre kommuner som ingår i 
undersökningen och det skulle kunna finnas en rad olika anledningar till varför det inte 
alltid blivit utfört som det ska. Upptäckterna i föregående avsnitt analyseras och sätts in 
i sammanhang för att möjliga faktorer som sannolikt gett upphov till utebliven 
redovisning ska kunna identifieras.  

 Bristande kunskap  
I grund och botten är det förrättningslantmätarna som personligen ansvarar för att 
uppgift om utökad renskötselrätt skrivs in. Att den procentuella fördelningen mellan 
typfall 1 och typfall 3 skiljer sig åt mellan kommunerna beror alltså på hur det slumpat 
sig att individer blivit tilldelade förrättningar och vilka självständiga beslut de tagit i 
dessa.  

Bristande kunskap kan tänkas vara en anledning till att felaktigheter uppstår. Okunskap 
kan grunda sig i att Sveriges lantmäteriutbildningar i Gävle, Lund och Trollhättan inte 
belyser renskötselrätt tillräckligt, men även den interna handledningen hos 
Lantmäteriet kan vara bristfällig. Erfarna förrättningslantmätare, som ska föra vidare 
kunskap till nya handläggare, tror vi många gånger har ofullständig kompetens inom 
området. Lantmäteriets handledande dokument kan förbättras och tydliggöras genom 
att i klartext ange att uppgift om utökad renskötselrätt ska utebli för statligt ägda 
fastigheter.  

För att upptäcka förrättningar där upplysningen tidigare fallit mellan stolarna kan det i 
många fall krävas en gedigen och relativt invecklad geografisk undersökning. Detta 
genom att såväl gällande som historiska kartor jämförs i både förrättningsakter och i 
GeoVy. För att identifiera den mark som tidigare var statlig krävs det att tidigare 
fastighetsindelning rekonstrueras. Detta försvåras av att fastighetsstrukturen ständigt 
förändras. Det blev tydligt hur komplext detta, till synes lätta, arbete faktiskt är under 
studiens datainsamlingsprocess. Det krävs alltså att förrättningslantmätaren inte enbart 
är påläst och kunnig om platsen, utan att denne även är kreativ och kapabel till att tänka 
i flera steg. 

 Inlärningsperiod samt okunskap om tillvägagångssätt 
Redan när Domänverket 1 juli 1992 övergick från att vara ett statligt till ett enskilt bolag 
så uppmärksammades vikten av att redovisa information gällande renskötselrätt som 
fortsatt skulle råda. Exakt hur detta skulle ske var dock inte helt tydligt förrän 
Lantmäteriets handledningsdokument skapades först 21 oktober samma år. Innan dess 
finns, inom studiens ramar, förrättningar där rättigheten tryggats genom exempelvis 
belastande officialservitut. Eftersom servitut måste vara knutna till förmån för en 
fastighet är detta inte helt korrekt om än tanken bakom den kreativa lösningen 
antagligen var god. Vid förrättningar som ägt rum innan det handledande dokumentets 
tillkomst kan med andra ord upplysningen ha kommit bort på grund av okunskap 
gällande tillvägagångssätt. 
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Även efter handledningen upprättats förekommer fall där uppgiften inte förts in trots 
att den ska finnas redovisad. En anledning till detta skulle kunna vara den tid till inlärning 
som krävdes innan arbetssättet blev en rutin. Eftersom det är människor och inte 
maskiner som handlägger förrättningarna så kan en inlärningsperiod vara att räkna med. 
Denna medför sannolikt att felaktigheter förekommer innan förrättningslantmätaren 
inarbetat yrkesvana och god erfarenhet. 

 Lokalkännedom  
Förrättningslantmätarens geografiska placeringsort, och därigenom dennes 
lokalkännedom, kan tänkas spela in på resultatet. Att handläggaren besitter djupare 
kunskaper om fastighetsstrukturen, och kanske till och med en uppfattning om olika 
platsers historiska markanvändning, kan göra att övergångar från statlig till enskild mark 
lättare uppmärksammas. Ifall uppgift om utökad renskötselrätt av någon anledning fallit 
mellan stolarna redan i tidigare led kan det vara lätt att missa upplysningen även i nästa 
led. Om förrättningslantmätaren vet med sig att viss mark tidigare varit statligt ägd, så 
kan det tänkas vara större sannolikhet att denne också undersöker hur och varför 
uppgift om utökad renskötselrätt inte redovisats.   

Spridningen av förrättningslantmätarnas geografiska placeringsorter visualiseras på 
kartan i resultatet. Av de förrättningar som rör mark i Gällivare kommun har 69 % utförts 
av förrättningslantmätare på orten. Motsvarande siffra i Arvidsjaur och Vilhelmina är 40 
% respektive 50 %. Andelen förrättningslantmätare med god lokalkännedom har med 
andra ord troligen varit högst i Gällivare och trots detta har ett gediget antal typfall 3 
uppstått.  

I och med Lantmäteriets rådande produktionsutjämning och eventuell framtida 
centralisering kan förrättningar komma att handläggas på orter belägna utanför 
områden där renskötselrätt finns. Vi misstänker att om inte förrättningslantmätare med 
lokalkännedom klarar av att utföra korrekt inskrivning så är det mycket troligt att utfallet 
skulle bli än värre om handläggning sker på orter där lokalkännedom saknas. 

 Små fastigheter som släcker ut renskötselrätten 
Uppgift om utökad renskötselrätt verkar i vissa fall kunna vara medvetet förbigången. 
Detta vid bildande av små fastigheter, som i flertalet fall inte tilldelats någon upplysande 
uppgift. Antagandet att förrättningslantmätarna medvetet inte fört in upplysningen 
grundar sig på att samma personer påvisat kunskap vid andra förrättningar innefattande 
större markarealer.  

En anledning till att den utökade renskötselrätten inte redovisas vid bildandet av små 
fastigheter kan vara att rättigheten per automatik anses bli utsläckt. Fastigheter med 
småhus- och fritidshusändamål nyttjas till bebyggelse, som genom skapande av 
hemfridszon hindrar samerna att nyttja marken till renskötsel. Att fallet är sådant kan 
dock inte fastställas med säkerhet då förrättningslantmätarna inte arbetat helt 
konsekvent gentemot resonemanget. Det syns inte heller tydligt vilken areal som utgör 
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gräns för om uppgift om utökad renskötselrätt i så fall ska införas eller inte. Då 
fastigheter överstiger cirka en ha verkar förrättningslantmätarna göra olika 
bedömningar från fall till fall. 

I diagram 5 syns att filtreringen av små överförda arealer får ett stort genomslag på 
resultatet. Särskilt i Arvidsjaur har ett stort antal av förrättningarna omfattat små 
överförda arealer och förrättningslantmätarna verkar ha ett genomgående arbetssätt 
att inte föra in uppgifter på sådana fastigheter.  

23§ Fo. om fastighetsregister och Lantmäteriets handledningsdokument nämner att 
endast statliga fastigheter ska utgöra undantag från inskrivning av uppgift om utökad 
renskötselrätt. Från resultatet kan det dock urskiljas att förrättningslantmätarna haft ett 
genomgående arbetssätt som avviker från detta när de väljer att förbise inskrivning 
gällande fastigheter om små arealer. Vi vill med detta belysa skillnaden mellan 
lagstiftningen och dess tillämpning.  
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 Diskussion 
Utifrån det faktiska resultatet väcks ytterligare tankar och idéer om såväl hypotetisk 
problematik som möjliga förbättringar angående redovisningen. Därför presenteras i 
följande avsnitt intressanta upptäckter värda att analysera och reflektera över. 
Diskussion förs också kring vilka konsekvenser en utebliven redovisning får samt 
studiens förhållande till hållbar utveckling. 

 Angivelse av aktnummer  
Av de fastigheter där det redovisas att marken, antingen delvis eller till sin helhet, 
tillhörde staten 30 juni 1992 är det endast hälften, 56 %, som fått angivet vilket 
aktnummer som är kopplat till uppgiften. Om uppgiften istället hänvisar till den 
förrättning då den tillkom tror vi att en bättre förståelse kan uppnås för både när och 
varför den infördes. Om aktnummer inte står angivet kan det vara ett omfattande arbete 
för förrättningslantmätaren att identifiera var den statliga marken har sitt ursprung. 
Detta särskilt i de fall då en fastighet erhållit mark från ett flertal fastigheter.  

Vi tror att angivelse av aktnummer är av stor betydelse för upplysning gentemot 
fastighetsägare. Utan sådana är det svårt att skilja på tidigare statlig mark, där utökad 
renskötselrätt råder, och sådan mark som varit enskild hela tiden. I vissa fall visade 
resultatet att enbart ett aktnummer angetts trots att fastigheten erhållit statlig mark vid 
ett flertal olika tillfällen. En fastighet behöver till exempel inte nödvändigtvis ha blivit 
korrekt hanterad vid det allra första tillfället den erhöll statlig mark, utan kan ha fått en 
upplysning först i samband med en senare förrättning.  

Vissa angivna aktnummer visade sig hänvisa till fel förrättningsakt. Detta tror vi kan 
skapa förvirring hos såväl förrättningslantmätare som fastighetsägare. Vi anser att 
förrättningslantmätarnas arbete med att ange aktnummer främjar tydlig upplysning i de 
fall handläggningen utförs korrekt. I Lantmäteriets handledande dokument bör det 
därför omnämnas hur hanteringen ska gå till.  

 Statligt ägda fastigheter med upplysning  
Enligt 23§ Fo. om fastighetsregister ska uppgift om utökad renskötselrätt endast föras 
in om någon annan än staten har beviljats lagfart för fastigheten. I studien har två olika 
utfall fångats upp. De som felaktigt fått en uppgift införd trots att de inte ska ha en 
placeras under typfall 2 och de som på korrekt sätt blivit utan placeras under typfall 4. 
En möjlig anledning till att de förstnämnda fått en, enligt förordningens mening 
överflödig, uppgift kan vara att förrättningslantmätaren misstolkat lagtexten. 

I Lantmäteriets handledande dokument anser författarna att det inte framgår tydligt om 
uppgift ska införas enbart när statlig mark övergår till att bli enskild eller varje gång 
statlig mark erhålls oavsett dagens ägoförhållande. Dokumentet lyder enligt följande:  
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”Syftet med författningsändringarna var att säkra informationen om 
fortsatt tillämplighet av rennäringslagen på mark som ägdes av staten 
vid juni månads utgång 1992. Detta syfte ska fullföljas genom att 
anmärkning om förhållandet förs in i fastighetsregistrets allmänna del 
dels när någon enskild förvärvar fastighet från staten, dels när statligt 
ägd mark genom fastighetsbildning införlivas med annan fastighet. 
Däremot finns det ingen generell skyldighet att på alla fastigheter som 
ägdes av staten den 30 juni 1992 anteckna att rennäringslagen kan vara 
tillämplig.” 

Läses 23§ Fo. om fastighetsregister är det dock uppenbart att uppgift ska föras in endast 
på de fastigheter med i dagsläget icke statliga lagfarna ägare. Med andra ord anser vi att 
typfall 2 kan ha uppstått som ett led i att handledningen från Lantmäteriet skapar 
ovisshet och öppnar upp för tolkning. 

Analyseras denna företeelse längre skulle även en annan anledning kunna ligga bakom 
varför fastigheter alls hamnat under typfall 2. Det kan röra sig om att 
förrättningslantmätaren skriver in en icke nödvändig uppgift i syfte att vara övertydlig. 
Att en uppgift förs in i onödan tror vi egentligen inte är en nackdel, utan skulle kunna 
reducera risken för eventuella framtida förrättningar som faller under typfall 3. När 
uppgiften finns redovisad skulle den kunna fungera likt en påminnelse för nästa 
förrättningslantmätare. Vi tror att detta ger en större chans att denne inte glömmer bort 
föreliggande utökad renskötselrätt.  

Utifrån ovan förda resonemang skulle fastigheter under typfall 2, som enligt lag är 
felaktigt handlagda, faktiskt kunna anses vara mer korrekta än de under typfall 4. Att 
statligt ägda fastigheter saknar uppgift anser vi nämligen inte vara en fördel. Vår åsikt är 
att uppgift ska föras in då en fastighet erhåller statlig mark, oberoende av om 
fastigheten i fråga är i enskild eller statlig ägo. 

Det är inte helt tydligt varför 23§ Fo. om fastighetsregister anger att uppgift om utökad 
renskötselrätt ska utebli på statligt ägda fastigheter. Eftersom förordningar tas fram av 
regeringen så finns inte heller några tillhörande propositioner som motiverar detta. 
Förordningsmotiv finns dock, men dokumentationen av dessa är bristfällig. Anledningen 
till att statligt ägda fastigheter undantas från upplysning är med andra ord oklar. Studien 
ämnar skapa diskussion om upplysning på statligt ägda fastigheter samt om hur det 
skulle främja en bättre redovisning av utökade renskötselrättigheter. Därtill bör 
Lantmäteriets handledande dokument tydliggöras så att det går från att vara 
tolkningsbart till att istället ge klarhet i vad som gäller. 

 Inskrivningsmyndigheten 
En fastighet kan även övergå från att vara i statlig ägo till att istället komma i enskild 
ägares hand utan att en lantmäteriförrättning blir aktuell. Detta är vid fall då fastigheter 
förvärvas i sin helhet och då upprättas det ett köpeavtal med juridisk förankring i JB. I 
samband med sådana förvärv är det inskrivningsmyndigheten som hanterar och 
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behandlar den äganderättsliga övergången. Med andra ord sker handläggningen, och 
således även införande av uppgift gällande utökad renskötselrätt, på 
inskrivningsmyndighetens geografiskt utspridda kontor. Dessa är belägna i Norrtälje, 
Mora, Härnösand, Uddevalla, Hässleholm, Skellefteå och Eksjö.80 Där kan 
lokalkännedom och förståelse för renskötselns rättigheter rimligtvis vara än sämre än 
på norra inlandets regionala lantmäterikontor.  

I de fall ingen lantmäteriförrättning sker i samband med marköverföringar anser vi det 
viktigt att uppgiften funnits inskriven från början. Om den fallit bort skulle en 
handläggare på inskrivningsmyndigheten troligen även fortsättningsvis låta uppgiften 
utebli. Detta stärker resonemanget om att upplysning bör finnas även på fastigheter 
som idag är i statlig ägo och att således typfall 2 förhindrar framtida problem i större 
utsträckning än typfall 4. 

 Konsekvenser som följer av utebliven upplysning 
Rent juridiskt må uppgiften enbart utgöra en upplysning, men det är inte säkert att 
fastighetsägare vet om detta. Det är lätt att tro att noteringen i fastighetsregistret 
innebär tryggande av utökad renskötselrätt och att den således släcks ut om inskrivning 
uteblir. Om än så inte är fallet kan eventuella missförstånd ge upphov till irritation hos 
fastighetsägare, som tror sig ha fullskalig äganderätt fri från belastningar. Vid intrång 
kan sådan okunskap leda till onödiga konflikter, som kunnat reduceras genom tydligare 
juridisk reglering och mer strukturerad handläggningsrutin. Upplysningens formulering 
bör exempelvis ändras eftersom vi anser att den i dagsläget är svårtolkad. Den anger 
nämligen bara att fastigheten tidigare tillhörde staten och nämner således inte 
renskötselrätt i klartext. Om fastighetsägare ges möjlighet att förstå formuleringen kan 
den medvetenhet som uppstår förebygga konflikter föranledda av okunskap. 

I och med att uppgifter inte skrivs in som de ska och således ger upphov till studiens 
typfall 3, så undgår fastighetsägare information om den inskränkning som finns i 
äganderätten. En fastighetsägare, som inte vill att renskötarna exempelvis ska ta virke 
på dennes fastighet, kanske inte är medveten om att rättigheten kvarstår trots den 
bortfallna upplysningen. Detta kan leda till både förvåning och onödiga konflikter vid 
eventuella intrång eller ingrepp i praktiken. 

Dras detta till sin spets skulle eventuella konflikter kunna leda till att det uppstår en 
klyfta mellan renskötare och fastighetsägare. På grund av irritation utifrån åsikter om 
vem som har bäst rätt till marken kan alltså integration mellan kulturer och ursprung 
sättas på spel. Även om renskötarna skulle ha som intention att hålla till på statlig mark 
så kan det vara svårt för dem att upptäcka ifall en viss areal de nyttjar övergår till att bli 
enskild. Icke avsiktliga intrång på enskilt ägd mark kan därför hypotetiskt förekomma 
och det kan innebära en risk för osämja om uppgiften inte förts in som den ska.  

 

80 Lantmäteriet Hitta våra kontor 
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Ytan där upplysning uteblivit uppgår som nämnt till 152 km2 och det bör noteras att 
denna yta endast innefattar tre av alla de kommuner där Sveaskog äger mark. Problemet 
i sin helhet kan med andra ord potentiellt sett vara betydligt större än så.  

Studien kan inte fastslå varken om eller exakt hur rennäringen påverkas av att nämnd 
areal mark förlorar uppgift om utökad renskötsel. Den möjliggör dock för identifiering 
av bristfälliga handläggningsrutiner, vilka i sig lägger grund för hur stor yta som 
eventuellt kan komma att hanteras felaktigt i framtiden. Hypotetiskt hade det kunnat 
röra sig om ännu mer än 152 km2 ifall det i förrättningarna hade överförts markytor av 
större storlek. Med det sagt vill vi belysa att det inte enbart är siffran i sig som ger 
upphov till problemställningen, utan att den verkliga problematiken snarare sitter i 
potentiella felaktigheter som en bristande arbetsrutin kan medföra. I framtiden är det 
dock möjligt att antalet marköverföringar från Sveaskogs fastigheter avtar eftersom de 
förväntas uppnå sitt försäljningsmål år 2019.81  

Det är dessutom inte enbart aktuellt att reflektera över mark där upplysning uteblivit 
fram tills idag, utan problemet kan kvarstå alternativt växa sig större även i framtiden. 
När fastigheter som i nuläget klassas som typfall 3 avstår mark finns risk att uppgiften 
faller bort även i nästa led. Sådana scenarion ger upphov till fler fastigheter utan 
upplysning. Arealen mark med statligt ursprung förblir dock densamma.  

 Studiens koppling till hållbar utveckling  
Begreppet hållbar utveckling syftar till att alla de behov som finns i dagsläget ska kunna 
tillgodoses utan att kommande generationers förutsättningar äventyras. Hållbar 
utveckling innefattar ekologisk, ekonomisk samt social hållbarhet, vilka bör eftersträvas 
i alla samhällsutvecklande projekt med betydelse för framtiden.  

Eftersom rennäringen är en ekonomisk verksamhet och en viktig inkomstkälla för 
samebyarna så är studien relevant ur ett ekonomiskt perspektiv. Den åsyftar reducering 
av konflikter, vilka kan hindra renskötselns möjligheter att bedrivas som den ska. Även 
fastighetsägarna har ett ekonomiskt intresse i studien eftersom skogsnäringen som 
bedrivs på deras bevåg är en personlig investering och ett sätt att bygga kapital.  

Studien förespråkar att samerna ska kunna bedriva den renskötsel de har rätt till på 
avsedda marker, där områdena redan är brukade och väl lämpade för renens invanda 
sätt att följa naturen. Detta bidrar med andra ord till god hushållning av markresurser 
och gör studien relevant även ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. 

Den sociala hållbarhetsaspekten tillgodoses i och med att studien ämnar förebygga 
osämja samt skapa god kommunikation och medling mellan parter som har olika rätt till 
mark. Genom att tydliggöra, och på ett korrekt sätt upplysa om, juridiska grunder för 
rättigheter så undviks konflikter och ett hållbart leverne skapas. Parterna är då möjligen 
mer förstående och villiga att visa den ömsesidiga hänsyn som lagen anger. 

81 Sveaskog Fastighetsaffären 
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 Slutsatser 
Handläggningsarbetet med att införa upplysning om utökad renskötselrätt sköts olika 
bra på de olika kontoren. Hela 200 av 322 upplysningar har exempelvis hanterats korrekt 
i Arvidsjaur medan det i Gällivare uppstått betydligt fler fel procentuellt sett. Det 
förekommer en hel del bortfallna inskrivningar på ytmässigt både stora och små 
fastigheter. I Gällivare har upplysning uteblivit vid hela 80 % av tillfällena då statlig mark 
sålts till enskilda ägare. De flesta förrättningarna har utförts av förrättningslantmätare 
placerade på orten och troligtvis skulle en handläggare utan lokalkännedom prestera 
sämre än en med lokalkännedom. 

En stor del av marköverföringarna omfattade små arealer. I Arvidsjaur var 70 % av alla 
marköverföringar mindre än en hektar. Det verkar som att förrättningslantmätarna har 
utgått från att den utökade renskötselrätten inte ska kvarstå på fastigheter som bildas 
för bostadsändamål och är mindre än en viss areal. Troligen beror detta på att 
hemfridszon eller dylikt per automatik bedöms släcka ut renskötselrätten. Av resultatet 
att döma tros storleksgränsen ligga vid cirka en hektar. Undantaget att frångå inskrivning 
vid bildandet av små fastigheter finns varken definierat i lagstiftningen eller i 
Lantmäteriets handledningsdokument. För att inte förrättningslantmätare ska förbise 
upplysning på små fastigheter bör det därför klargöras att handledningsdokumentet är 
uttömmande. 

Förrättningslantmätarna anger aktnummer kopplade till upplysningarna intill 56 % av 
upplysningarna i de tre kommunerna. I Vilhelmina har 85 % av upplysningarna inte 
behäftats med något aktnummer alls. Aktnummer anges oftast då en fastighet erhållit 
statlig mark flera gånger i det troliga syftet att skilja tillfällena åt. Vi anser att det vore 
fördelaktigt om aktnummer alltid anges, eftersom detta tros öka förståelsen hos både 
fastighetsägare och förrättningslantmätare som ska utföra vidare åtgärder. I vissa fall 
anges endast ett av flera aktnummer och även hänvisningar till fel akt förekommer. Hur 
en konsekvent hantering ska gå till bör därför anges i handledningen. 

Förslagsvis bör lagstiftningen omformuleras så att det i 23§ Fo. om fastighetsregister 
inte står angivet att uppgiften endast ska finnas angiven på fastigheter där enskild ägare 
fått lagfart. Detta då vi anser att upplysning på statligt ägda fastigheter kan fungera likt 
en påminnelse för förrättningslantmätaren och på så sätt förebygga utebliven 
redovisning. Lantmäteriets handledning bör även förtydligas så att den på ett 
pedagogiskt sätt går i tydlig linje med gällande lagstiftning. 

Slutligen bör även uppgiftens formulering ses över så att den blir förståelig för alla. Vi 
anser att den i dagsläget endast är begriplig för den som är påläst och insatt inom de 
fastighetsrättsliga grunderna för renskötsel. För att gemene man ska kunna tyda den 
faktiska belastningen tros det krävas att innebörden istället anges i klartext. Ett konkret 
förslag på alternativ formulering lyder enligt följande:  
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Fastigheten tillhörde staten vid utgången av juni 1992. Uppgiften 
syftar till att upplysa om renskötselrätt enligt rennäringslagen 
alternativt Del av fastigheten tillhörde staten vid utgången av juni 
1992. Uppgiften syftar till att upplysa om renskötselrätt renligt 
rennäringslagen. 

 Förslag till framtida studier 
I detta avsnitt följer förslag på framtida studier och undersökningar som skulle kunna 
komplettera arbetet. Genom att ta reda på alla fastigheter som Sveaskog har sålt i sin 
helhet kan det undersökas hur korrekt eller felaktig registerföringen har blivit hos 
inskrivningsmyndigheten på liknande sätt som vid denna studie. Det vore också 
intressant att göra en fördjupning gällande huruvida lokalkännedom har betydelse för 
hur korrekt utförd handläggningen blir. Förrättningslantmätare kan då intervjuas för att 
se om kunskap om rutiner skiljer sig åt beroende på geografisk placering. Även 
inskrivningsmyndighetens personal kan intervjuas eftersom de bär ansvar för inskrivning 
av utökad renskötselrätt de gånger förvärv av fastighet sker utan förrättning.  
En intervjustudie för att se om det i dagsläget finns någon konflikt eller irritation som 
grundar sig på de kolliderande rätterna vore även intressant att ta del av. På grund av 
uppgiftens enligt oss svårtydda formulering kan det därtill undersökas om markägarna 
är medvetna om dess faktiska betydelse.  
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