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PARTER 
 
Käranden 
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c/o Torkel Stångberg, Box 142, 920 64 Tärnaby 
  
2 - 22. Enskilda medlemmar i Vapstens lappby, se partsförteckning i domsbilaga 1 
 
Ombud för 1 - 22: Advokat Jan Södergren 
Jan Södergren Advokatbyrå AB 
Box 241 64, 104 51 Stockholm 
 
Svaranden 
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c/o Ole Henrik Omma, Sandviksvägen 5, 920 64 Tärnaby 
 
2 - 12. Enskilda medlemmar i Vapsten sameby, se partsförteckning i domsbilaga 1 
  
Ombud för 1 - 12: Advokaterna Per Magnusson och Ewa Krokosz 
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______________ 
 
 

DOMSLUT 

1. Tingsrätten ogillar Vapstens lappbys talan. 

2. Tingsrätten förklarar att de enskilda kärandena 2 - 22 har en med de enskilda 

svarandena 2 - 12 likvärdig rätt att utöva renskötsel inom det av länsstyrelsen 

för Vapsten sameby fastställda renskötselområdet. Rätten är därmed gemensam 

med medlemmarna i samebyn. 

3. Var part ska stå sin egen rättegångskostnad. 

4. Tingsrätten bestämmer ersättning enligt rättshjälpslagen för Ewa Krokosz till 

222 802 kr, varav avser 111 401 kr arbete som rättshjälpsbiträde för Lars-Jonas 

Omma och 111 401 kr arbete som rättshjälpsbiträde för Tomas Omma.  

 
______________ 
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SAMMANFATTNING 
 

Kärandena, dvs. den nybildade föreningen Vapstens lappby och enskilda sydsamiska 

medlemmar i Vapstens lappby, har gjort gällande att de har bättre rätt än svarandena, 

dvs. Vapsten sameby och enskilda nordsamiska medlemmarna i Vapsten sameby, till 

renskötsel inom samebyns område.  

 

Tingsrätten har beträffande den talan som riktats mot Vapsten sameby funnit att det, 

med hänsyn till den juridiska konstruktion och struktur som enligt rennäringslagen 

gäller för den rättsfigur som en sameby utgör, saknas möjlighet att bifalla Vapstens 

lappbys talan. Denna talan förutsätter nämligen att Vapsten sameby upplöses, vilket 

enligt gällande lagreglering endast kan ske genom försättande i konkurs, något som 

det inte är fråga om i detta fall. 

 

Tingsrätten har vidare funnit att de inte är klarlagt, att nordsamerna genom de admi-

nistrativa beslut som fattades vid deras ankomst till Vapstens lappby kommit att utöva 

renskötsel i lappbyn utan rätt därtill, att förfarandet vid registreringen av Vapsten 

sameby år 1975 skett på felaktiga grunder eller att nordsamerna trängt ut sydsamerna 

från renskötseln inom byn. 

 

Tingsrätten har dock konstaterat att rätten till renskötsel inom en samebys område, 

med hänsyn till den juridiska karaktär som renskötselrätten som nyttjanderätt har, kan 

innehas av flera parter samtidigt och därmed vara gemensam. Kärandenas talan har 

därför ansetts innefatta även frågan om kärandena har en med svarandena lika stark 

rätt till renskötsel inom Vapsten samebys renskötselområde.     

 

Tingsrätten har därefter konstaterat att de enskilda kärandena, genom sin ställning som 

samer, har en på urminnes hävd grundad renskötselrätt och att denna rätt genom deras 

släktskap med i Vapsten under äldre tid verksamma samer kan destineras till det mark-

område som Vapsten sameby idag nyttjar. Svarandena har dock invänt att ett utövande 

av renskötselrätten kräver medlemskap i sameby, vilket samtliga käranden saknar. 
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Samtidigt har tingsrätten funnit klarlagt att nordsamerna i olika avseenden, i första 

hand under 1970- och 1980-talen, har brustit i seriositet beträffande samebyns verk-

samhet genom att med helikopter skingra andra samer tillhöriga renar, i förhållande till 

andra samebyar och medlemmar i samebyn medvetet avvika från gällande regler för 

renskiljning, kalvmärkning och slakt, låta tre i konkurs försatta medlemmar fortsätta 

verka i samebyn, och trots att det har funnits utrymme för nya medlemmar i samebyn 

begränsat antagandet av medlemmar till personer med nordsamiskt ursprung. Genom 

delar av detta agerande från samebyns sida har andra samer med rötter i äldre Vapsten 

stängts ute från möjligheten att utöva renskötsel inom samebyns område.    

 

Tingsrätten har, med hänsyn till den utestängning från renskötseln som sydsemrna 

därmed drabbats av, funnit anledning att pröva hur medlemskapsreglerna i rennärings-

lagen förhåller sig till överordnad lagstiftning.  

 

Vid den sålunda företagna prövningen av reglernas överensstämmelse med grundlag 

har tingsrätten kommit fram till att medlemskapsreglerna i rennäringslagen strider mot 

flera bestämmelser i regeringsformen. Mot den bakgrunden har tingsrätten bedömt de 

enskilda kärandenas rätt att utöva renskötsel utan tillämpning av medlemskapsreglerna 

i rennäringslagen. 

 

Som en följd av detta har tingsrätten slutligen konstaterat att de enskilda kärandena har 

en på urminnes hävd grundad renskötselrätt som även innefattar rätten att utöva denna 

inom Vapsten samebys renskötselområde. Denna rätt är gemensam med de enskilda 

medlemmarna i Vapsten sameby.  

 

Utövandet ska ske med iakttagande av de grundläggande reglerna om renskötsel som 

finns i rennäringslagen, i tillämpliga delar.  
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1 INLEDNING 
 

Vapstens lappby är en ideell förening som registrerades den 15 december 2016. Dess 

styrelse består av Torkel Stångberg, Tony Olofsson, Erik Östergren, Sara Holmqvist 

Åsdell och Tord Olofsson.  

 

I föreningens stadgar anges att Vapstens lappby erinrar om, att byn leder sin historia 

tillbaka till tider långt före 1886 års renbeteslag och fortfarande är densamma. Under 

§ 2 Verksamhet anges, att föreningens verksamhet ska vara att främja medlemmarnas 

ekonomiska och ideella intressen genom sådan verksamhet, i vilken medlemmarna 

deltaga som leverantörer med egen arbetsinsats och genom begagnande av föreningens 

tjänster och service. Enligt § 5 Medlemskap kan person med samisk härkomst, med 

anknytning till föreningens verksamhetsområde antas som medlem efter beslut på 

ordinarie sammanträde.  

 

Övriga kärande är medlemmar i Vapstens lappby. 

 

Vapsten sameby är den fjärde samebyn norrifrån i Västerbottens län och registrerades 

den 13 maj 1975 efter att dessförinnan ha benämnts Vapstens lappby. Samebyns nu-

varande renbetesområde bestämdes genom beslut av Länsstyrelsen i Västerbottens län 

den 25 maj 1946. Norr om Vapsten sameby ligger Umbyn sameby, söder därom Vil-

helmina norra sameby. Samebyns åretruntmarker är i huvudsak belägna inom Stor-

umans kommun medan deras vinterbetesmarker, som samebyn får använda för renbete 

under tiden den 1 oktober - 30 april, sträcker sig ned till Bottenviken och innefattar 

mark i ett stort antal kommuner.  

 

Övriga svarande är medlemmar i Vapsten sameby. 

 

Vapstens lappby och övriga enkilda kärande anser att de har bättre rätt än Vapsten 

sameby och övriga enskilda svarande att bedriva renskötsel inom Vapsten samebys 

område och har med anledning därav väckt talan om bättre rätt.  
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2 YRKANDEN  
 

Vapstens lappby m.fl. har yrkat att tingsrätten ska fastställa att lappbyn och medparter 

har bättre rätt till renskötsel än Vapsten sameby och dess enskilda medlemmar i det av 

Länsstyrelsen för Vapsten sameby fastställa renskötselområdet med åtföljande rätt att 

bedriva renskötsel där. 

 

Vapsten sameby och dess enskilda medlemmar har bestritt bifall till käromålet. 

 

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. 

 

3 GRUNDER 

3.1 Vapstens lappby m.fl. 
 

Kärandena har, genom sina förfäder, en upparbetad sedvanerätt till renskötsel inom det 

område som tvisten gäller. Urminnes hävd kan härledas till åtminstone början av 1800-

talet. Kärandena har inte förlorat rätten till renskötsel. Enda sättet att förlora sin rätt till 

renskötsel är att ge upp den frivilligt. Kärandena har inte gett upp sin rätt till renskötsel 

frivilligt utan har blivit utträngda från denna rätt, mot sin vilja. 

 

Svarandena eller deras förfäder har inte erhållit permanent tillstånd att utöva renskötsel 

i området. För det fall de anses ha erhållit tillstånd har beslutet inte tillkommit i laga 

ordning. Svarandena har därefter kvarstannat i området i ond tro. 

 

3.2 Vapsten sameby m.fl. 
 

Kärandena har inte en upparbetad sedvanerätt till renskötsel inom det område som 

tvisten gäller. År 1932 hade enstaka personer av kärandenas förfäder rätt att bedriva 
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renskötsel inom området. Medlemskap i en lappby eller en sameby är en förutsättning 

för renskötselns bedrivande. 

 

Svarandena och deras förfäder har, och hade, tillstånd att flytta till och stanna kvar 

i Vapsten. I vart fall var det myndigheternas avsikt att svarandenas förfäder skulle 

kvarstanna inom Vapsten för att bedriva renskötsel inom området. Svarandena har 

varit i god tro om kvarstannandet. 

 

Kärandena har förlorat rätten till renskötsel i Vapsten genom att kärandenas förfäder 

senast år 1957 upphörde med renskötseln och övergick till andra förvärvsarbeten. 

Kärandena och deras förfäder har inte blivit utträngda av svarandena och deras 

förfäder. 

 

4 UTVECKLING AV TALAN 

4.1 Vapstens lappby m.fl. 
 

Kärandena har genom sina förfäder en upparbetad sedvanerätt till renskötsel inom det 

område som tvisten gäller. Urminnes hävd kan härledas till åtminstone början av 

1800-talet. 

 

Rätten inom Vapstenområdet var ursprungligen och fram till år 1920 s.k. lappskatte-

land i privat ägo, som tillhörde kärandenas förfäder. Av jordeboken för år 1825 fram-

går att Westerbottens läns lappmarker, särskilt Wapstbyn i Stensele socken, bestod av 

18 lappskatteland. 1882 års jordebok visar att viss mark var registrerad som kronojord. 

Detta gällde dock inte Vapstens lappby, dvs. ursprungssamernas sameby Gamla Vap-

stens lappby, som framdeles kvarstod som ett eget lappskatteland. Eftersom Gamla 

Vapstens lappby i den sista gällande jordeboken inte är utesluten som enhet ”under 

enskild disposition”, indikerar det att lappbyn har äganderätt även idag. 
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I en kungörelse från år 1899 tillkännagavs att lappbyns lappskatteland kvarstod med 

åtta registrerade enheter. Genom kungörelsen kan kärandena härleda sina förfäder via 

exempelvis släktnamnet Stångberg. Kärandena kan också härleda sina förfäder till ett 

protokoll fört den 13 och 14 januari 1916 på tingshuset i Lycksele vid ett sammanträde 

med nomadlapparna inom Vapstens, Umbyns och Rans lappbyar, vilket visar att det 

fanns renskötande samer i Vapstenområdet innan Karesuandosamerna flyttade in. 

Vissa av kärandenas förfäder är i viss mening inflyttade i området. Inflyttningen 

skedde i enlighet med då gällande reglering, nämligen 7 § 1898 års lag om de 

svenska lapparnas rätt till renbete. 

 

Samtliga kärande kan härleda sin ursprungliga rätt till renskötsel i Vapsten antingen 

som ursame, inflyttad eller ingift. Denna rätt har uppkommit före det att Karesuando-

samerna olagligt stannade kvar i området. Ett exempel är Bo Barruk vars släkt på 

moderns sida var innehavare av lappskattelandet Gurkfjäll. I uppbördsboken för 1872 

och 1873 års jordbeskattning upptas Nils Nilsson, född 1838, död 1906, som skatte-

betalande landinnehavare för Gurkfjäll inom ”Wapstbyn Lycksele Härads lappbyar”. 

Nils Nilsson är Bo Barruks mormors farfar. Bo Barruk är därigenom i rätt nedstigande 

led släkt med i jordeböcker och skattelängder upptagna innehavare av skatteland. 

Lappskattelanden fungerade som boskapsrancher. Även jakt och fiske stod på 

brukningsprogrammet. 

 

Ur den släktutredning som kärandena har upprättat i målet kan vidare följande 

framhållas. Torkel Stångbergs och Andreas Stångbergs morfars farmor var Maria 

Margareta Andersdotter. Hon var född den 13 december 1849 i Vapsten och var 

innehavare av lappskatteland.  

 

Tony Olofsson, Tord Olofsson och Jan Olofsson kan härleda sin rätt till Anna Bene-

dikte Israelsdotter. Hon var deras mormors mormor och var född den 9 juli 1848. Hon 

innehade lappskatteland.  
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Torkel Stångbergs mor Sigrid Stångberg, Axel Olof Stångberg och Kent Vinka kan 

härleda sin rätt till sin farfars morfar Anders Sjulsson, som var född den 27 juni 1817 

i Vapsten och innehade lappskatteland. Även Bo Lingebrant kan härleda sin rätt till 

Anders Sjulsson, som är dennes farfars morfar.  

 

Tage Erland Johanssons morfars farfar var Johan Nilsson, som var född den 1 novem-

ber 1801 i Vapsten och innehade lappskatteland. Monika Rickefors kan härleda sin rätt 

till sin mormors mormor Anna Greta Hansdotter, som var född i Marsfjäll, Vilhelmina. 

Karl Göran Hanssons mormors morfar var Hans Tomasson Rua, som var född den 27 

december 1833 i Marsfjäll, Vilhelmina.  

 

Oliver Israelssons farfars farfar var Sjul Sjulsson Skalma, som var född den 14 maj 

1815 i Vapsten. Katinka Östergrens, Peter Östergrens och Erik Östergrens farmors 

farfar var Kristoffer Sjulsson, som var född den 23 april 1828 i Vapsten.  

 

Tomas Stångbergs och Jan-Erik Lingebrants farfars morfar var Anders Sjulsson, som 

var född den 27 juni 1817 i Vapsten. Bo Barruks mormors morfar var Nils Andersson 

Vinka, född den 16 januari 1826. Sara Holmqvist Åsdells farfars farfar var Sjul An-

dersson, född den 24 november 1846 i Vapsten. Marcus Törngrens morfars morfar 

var Samuel Johansson, född den 10 oktober 1839 i Vapsten.  

 

Den lämnade redogörelsen visar hur starka sydsamerna har varit i området. 

    

Av Lennart Lundmarks bok Mark och rätt i sameland framgår att rätten inom Vapsten-

området fram till 1920-talet var ett lappskatteland i privat ägo. På s. 143 anges att Vap-

stens lappby inte togs bort från förteckningen i jordeboken som privat innehav och att 

Vapsten stod kvar i jordeboken med beteckningen ”krono under enskild disposition”. 

Detta framgår av anteckningarna i jordeboken för år 1825 och år 1882 liksom konung-

ens Befallningshafvandes i Westerbottens län kungörelse år 1899 om byordning för 

lappbyarna i Lycksele lappmark samt protokoll fört vid sammanträde den 12 januari 
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1899 med Tärna och Sorsele socknars fjällappar i tingshuset i Lycksele, där lapp-

skattelanden inom Vapstens lappby är uppräknade med respektive innehavare; Axel 

Nilsson, Sjul Andersson, Nils Olof Olofsson, Nils Sjulsson Stångberg, Axel Mikael 

Sjulsson, Sjul Andersson m.fl.       

 

Släkten Stångbergs förfäder kan i kyrkböckerna spåras tillbaka till 1600-talet. De 

äldsta kända personerna är Tomas Sjulsson Nortman, född år 1684, och gift med 

Cecilia Sjulsdotter, född år 1680. Tomas Sjulsson Nortmans far hette Sjul Larsson, 

som var farfarsfar till Anders Anton Sjulsson, född år 1817.  

 

Ernst Manker har i boken De svenska fjällapparna, som grundas på material från 

Nordiska museets lappmarksinventering år 1943 - 1945 och på lappväsendets ren-

längder för år 1944, jämte annat statistiskt material från samma tid, på s. 433 nämnt 

Vapstens lappby. 

 

Skattelanden infördes i böckerna fram till år 1919. Upphovsrätten är en mycket stark 

rätt som man inte bara kan avskriva med ett pennstreck. 

 

Lappkodicillens artikel 10 visar att bruken är grundläggande för rätten. 

  

Vid ett sammanträde med nomadlapparna inom bl.a. Wapstens lappby den 10 januari 

1916 behandlades under § 10 ansökningar från lappmännen Lars Johan Nilsson Barr-

uk, Nils Engelbert Nilsson Barruk och Tomas Lambert Klemetsson, alla i Vilhelmina 

norra lappby, att erhålla tillstånd att överflytta till Vapstens lappby med familjer och 

renhjordar. ”Efter diskussion rörande ansökningarna hade lapparna intet att andraga 

rörande desamma”. Detta visar hur ett tillstånd att flytta kom till. Således skulle den 

lappby dit inflyttningen skedde höras och lämna sitt tillstånd. 

 

I en renlängd från år 1958 finns antecknat att Nikolaus Utzi hade 400 renar och Anders 

Stångberg 130 renar. Som ägare till skötesrenar anges Jonas Israelsson, Nils Winka, 

Axel Israelsson, Herbert Östergren, Johan Winka, Anders Winka, Nils Winka, Anders 
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Stångberg, Ida Sjulsson, Lydia Andersson och Johan Stångberg. I renlängder från åren 

1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 1967, 1968 och 1971 finns dessa personer 

upptagna. Påståendet att sydsamerna inte har bedrivit renskötsel efter år 1957 är såled-

es felaktigt.  

 

Av en fördelningstablå för yrkade penningersättningar gällande Gejmåns kraftstation 

och Abelvattnets reglering framgår att Axel Israelsson, Jonas Oskar Israelsson, Nils 

August Winka, Anders Winka, Tea Winka, Nils Eskil Winka, Anders Stångberg, Lydia 

Andersson-Barruk, Johan Andreas Stångberg, Johan Bertil Enoksson, Ida Karolina 

Sjulsson och Herbert Östergren har fått intrångsersättning, vilket innebär att de var 

aktiva inom renskötseln år 1967. 

 

Enligt ett protokoll från Nedre Norrbygdens vattendomstol fört vid sammanträde för 

huvudförhandling den 5 och 6 november 1968 framgår, att de inte fått ersättning för 

renförluster vid vattenreglering. Trots att vissa kärande var berättigade till ersättning 

frångick Vapstens lappbys ombud advokaten Theodor Sandgren, en lappfogde och 

vattendomstolen ordningen att ersättningen skulle gå till lappbyns bykassa. I stället 

skulle ersättningarna gå till utövare som konsulenten Göran Lundvall angav. Detta 

var en del av utträngningen. Därmed kunde man se till att ursprungssamerna inte fick 

någon ersättning. 

 

Av en handling ingiven till vattendomstolen den 23 mars 1964 framgår att Teodor 

Sandgren var lappbyns ombud i intrångsmålet och ombud även för Anders Stångberg, 

Anders Andersson Winka, Margareta Andersson Winka och Johan Anders Stångberg. 

Man beslutade att ersättning skulle utgå till dem som var aktiva utövare. Namngivna 

personer var således aktiva efter år 1957. 

 

I ett brev den 6 juni 1980 till Tage Östergren, Tomas Stångberg och Per Israelsson 

anförde Vapsten sameby, genom Nils Olof Omma, Rolf Omma, Thomas Omma och 

Lars Jonas Omma att adressaterna bedrev en form av farmrenskötsel i Tärnamo, att 

den bedrivna verksamheten ur många synpunkter starkt kunde ifrågasättas och klart 
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stred mot gällande lagstiftning, i synnerhet som företaget ej var att betrakta som 

hobbyverksamhet, att renskötsel får bedrivas endast inom samebyns ram och enbart i 

den form och omfattning som samebyn bestämmer samt att samebyn vare sig kan ta 

ansvar för, medge eller acceptera den renskötsel som de bedrev och som skedde helt 

vid sidan av den inom byn bedrivna renskötseln. Även detta visar att renskötseln inte 

upphörde år 1957. 

 

Av en graf över renlängder i Vapstens lappby åren 1910 - 1971, som visar utveckling-

en av antalet renar i området, framgår hur sydsamernas antal ägda renar minskade 

kraftigt på 1930-talet och att de inflyttade nordsamernas renar ökade kraftigt i antal 

från år 1940. 

 

I ett beslut den 25 oktober 1973 bestämde distriktsåklagaren S Carlsson att inte väcka 

åtal mot Alf Östergren för olovlig jakt eftersom denne var renskötselberättigad och 

annat inte var visat än att han utövade renskötsel inom Vapsten sameby och uppfyllde 

kravet på medlemskap i samebyn enligt 11 § rennäringslagen.  

   

Svarandena eller deras förfäder har inte erhållit permanent tillstånd att utöva 

renskötsel i området. För det fall att de anses ha erhållit sådant tillstånd har beslutet 

inte tillkommit i laga ordning. Svarandena har därefter kvarstannat i ond tro. 

 

Före den 1 januari 2007 var det Länsstyrelsen som fattade beslut om registrering av 

samebyar efter prövning om ansökande samebys stadgar tillkommit i föreskriven ord-

ning och inte innehållit något som stred mot lag. Sedan år 2007 hanterar Sametinget 

dessa ärenden. Enligt 1 § tredje stycket rennäringslagen får renskötsel utövas av den 

som är medlem i sameby. Enligt 10 § samma lag kan sameby förvärva rättigheter och 

åta sig skyldigheter när registrering skett enligt 39 § rennäringslagen, dvs. upprättat 

stadgar, antagit styrelse etc. 
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Rennäringslagen ska jämföras med lagen (1928:309) om de svenska lapparnas rätt till 

renbete, som bl.a. reglerade att lapp inte fick uppehålla sig med sina renar på främman-

de samebyars till gränserna bestämda betesområden. Enligt 7 § skulle lapparna vara 

indelade i lappbyar för renskötselns bedrivande. Enligt 8 § skulle till lappby höra bl.a. 

lapp, som innehade tillstånd jämlikt 9 § att inflytta till lappbyn. Ville lapp med sina 

renar inflytta till lappbyn, hade han enligt 9 § 1. att söka tillstånd därtill hos Konung-

ens befallningshavande i det län, dit lappbyn hörde.  

 

I andra stycket samma lagrum stagades att då lapp i strid mot bestämmelserna i första 

stycket inflyttade till lappbyn kunde Konungens befallningshavande förelägga honom 

vid vite att inom viss tid avflytta med sina renar från lappbyn. Regleringen har klart 

karaktären av en förbudsregel att inflytta till en lappby utan tillstånd. 

 

Karesuandosamerna är inflyttade samer från Karesuando. De kom till Vapstenområdet 

i början på 1930-talet. Av Kungl. Maj:ts befallningshavandes skrift  den 30 juni 1931 

framgår att Karesuandosamerna beviljades så kallat flyttningsbete för dem tillhöriga 

renar inom Vapstens lappby under ett år räknat från den 1 februari 1931.  

 

De erhöll således inte då, och har aldrig därefter beviljats, tillstånd att idka renbete på 

området efter den 2 februari 1932. Nordgruppen stannade emellertid kvar och utövade 

olovligen renskötsel i området, vilket svarandena gör även idag. Kärandena hade 

således inte något tillstånd till renskötsel enligt 1928 års renbeteslag. 

 

Skälet till att ett temporärt flyttningsbete beviljades var enligt lappfogden Hans Ceder-

bergs brev den 23 mars 1931 att renräkningen, efter det att tillståndet hade upphört, 

skulle vara avslutad samt att en fråga om Jämtlandsgränsens registrering då förhopp-

ningsvis skulle vara avgjord. Meningen var uppenbarligen att Karesuandosamerna 

skulle beredas permanent plats i Frostvikens mellersta lappby. Flyttningsbetet i 

Vapstens lappby kom att utnyttjas växelvis med Frostvikens, vilket var felaktigt.  

   



  Sid 16 
LYCKSELE TINGSRÄTT DOM 

2020-02-28 
 

T 329-17  
 

 
Hans Cederberg anförde i skrivelse till länsstyrelsen den 15 oktober 1931 - som inte 

behörig beslutsfattare - att han förutspådde att Karesuandosamerna ”med all säkerhet 

kommer att söka tillstånd att för framtiden få bosätta sig inom Västerbottens län”, dvs. 

inte specifikt Vapstens lappby. Något sådant tillstånd har inte sökts. Lappfogden hade 

behörighet att fatta beslut endast om hur verksamheten skulle utövas. Lappfogden hade 

dock inte behörighet att fatta tillfälliga eller permanenta inflyttningsbeslut.  

 

För det fall att tingsrätten skulle finna att sådan behörighet fanns har beslutet inte 

tillkommit i laga ordning. Enligt då gällande reglering, bl.a. 7 § 1886 års lag om de 

svenska lapparnas rätt till renbete, fick ett sådant beslut inte fattas utan att berörd 

sameby hade hörts. Ursamerna hördes inte i frågan. 

 

I förhör med Folke Grubbström den 5 oktober 1982 anförde denne bl.a. följande 

angående formella fel i Vapsten samebys förvaltning. 

 

”Medlemskap i Vapsten sameby - möjlighet att erhålla del i intrångsersättningarna till 

följd av vattenregleringarna. På fråga uppgav Grubbström, att han har den uppfatt-

ningen, att medlemmar i Vapsten sameby medvetet försökt utestänga andra renskötare 

från byn för att på så sätt få ensamma tillgång till de erhållna intrångsersättningarna. 

 

Formella fel i Vapsten samebys förvaltning 

Den 1 juli 1971 trädde rennäringslagen i kraft. Denna ersatte 1928 års renbeteslag. 

Det nya med rennäringslagen var bl.a. att samebyarna blev mer självständiga och 

skulle fungera som ett slags ekonomisk förening. Full rättskapacitet enligt rennärings-

lagen fick samebyarna först efter registrering hos vederbörande länsstyrelse. Alla 

andra samebyar i Västerbottens län lät registrera sig enligt rennäringslagens före-

skrifter under år 1971 och 1972. Det var endast Vapsten sameby som inte kom in 

med någon registreringsansökan. 

 

Troligen i november månad 1974 inkom renskötselberättigade personer, vilka tidigare 

varit medlemmar i Vapstens gamla lappby, med en registreringsansökan beträffande 
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Vapsten sameby. Ingen av dessa personer var aktiva renskötare i Vapsten. När de 

aktiva renskötarna i Vapsten fick kännedom om denna ansökan inkom de med en 

ansökan till länsstyrelsen där fyra av dem hade undertecknat stadgarna beträffande 

den nya samebyn. Vad Grubbström uppgav sig känna till så lämnades vid detta tillfälle 

ingen uppgift om antalet medlemmar i den nya samebyn och vilka de skulle vara. Den 

ansökan, som de aktiva renskötarna inkom med, registrerades vid länsstyrelsen varvid 

två tjänstemän vid lantbruksnämnden aktivt stödde denna ansökan. Ansökan om regi-

strering för samebyn från de icke aktiva renskötarna föranledde ingen åtgärd. 

 

På fråga uppgav Grubbström vidare, att sedan stadgarna antogs år 1973 så har 

Vapsten samebys styrelse aldrig bestått av mer än högst sex ledamöter fram till 

ordinarie bystämma 1981. Vid senaste bystämma tillsattes sju styrelseledamöter 

varav fyra stycken kan ifrågasättas. 

 

Den förste som kan ifrågasättas är Henrik Omma. Henrik Omma har bedrivit 

renskötsel i Norge under många år. Där har han varit tillsammans med sin morbror 

”Stor-Nicka” Blind, vilken var norsk renägare. Redan år 1946 fick Henrik Omma i 

egenskap av norsk renskötare ett norskt renmärke registrerat på sig. Detta skedde 

trots att han själv icke var norsk medborgare. Detta märke har Henrik Omma fort-

farande kvar. Efter år 1966 har Henrik Omma varit anmäld av norska myndigheter 

som inflyttad till Sverige för renskötsel på det område i Sverige som är avsatt för norsk 

renskötsel. I och med detta är det fastslaget att Henrik Omma har norsk renskötselrätt. 

Han kan inte ha både norsk och svensk renskötselrätt. Därför kan han inte heller till-

höra Vapsten sameby. Henrik Omma finns aldrig omnämnd i handlingarna från Vap-

sten sameby förrän år 1976 då han invaldes till byns styrelse. Att Henrik Omma kom 

med i byns styrelse uppfattar Grubbström på det sättet, att genom detta garanterades 

Henrik Omma del i samebyns intrångsersättning och andra tillgångar. På fråga upp-

gav Grubbström, att vad han vet så har Henrik Omma endast norska renar i Sverige. 

Henrik Omma har visserligen fått registrera ett svenskt märke på sig, men i det märket 

finns det så vitt Grubbström känner till ingen ren. Enligt protokoll fört vid extra by-

stämma med Vapsten sameby den 11 mars 1976, vid vilken stämma bl.a. Unander 
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Axelsson och Göran Lundvall deltog, står bl.a. att det norska renmärket, som Henrik 

Omma innehar, ej får användas vid märkning av svenska renar som tillhör Omma eller 

förvärvas av denne. Det norska renmärket är endast godkänt för användning i norsk 

renskötsel. 

 

Dessutom kan nämnas, att Henrik Omma sedan flera år tillbaka är gift med en norsk 

renskötselberättigad kvinna och är bosatt i Elgå, Norge. Henrik Omma lär ha ansökt 

om norskt medborgarskap.  

 

Ända sedan år 1971 har renskötselberättigade samer inom byområdet ansökt om med-

lemskap i samebyn. Dessa ansökningar har hela tiden avslagits av samebyn i den mån 

de över huvud taget har upptagits till behandling. Det förefaller därvid, som om man 

utgått ifrån att samebyn har vetorätt. Grubbström uppgav som sin uppfattning, att 

samebyn endast har vetorätt i det fallet en renskötselberättigad vill inflytta till en 

sameby från en annan där han har renskötselrätt.  

 

Grubbström fortsatte med att hänvisa till protokoll från Vapsten samebys årsmöte den 

12 aug 1979. Där står i § 9: 

Samebyn beslöt bevilja Lars Jonas Omma medlemskap i Vapsten sameby och inflytt-

ning med högst 800 djur, årskalvar oräknade. 

I protokollets nästa paragraf står: 

byn beslöt enhälligt att avslå framställningen om medlemskap i Vapsten sameby från 

Per Martin Israelsson, Ingmar Israelsson och Oliver Israelsson. Byn ansåg att det inte 

fanns plats för fler nyetableringar av lönsamma rennäringsföretag. 

 

Grubbström uppgav, att Lars Jonas Omma före denna ansökan var medlem i Handö-

dalens sameby och där bedrev rennäring i eget företag. De tre personerna vid namn 

Israelsson som samtidigt gjorde framställning om medlemskap i samebyn var alla tre 

renskötselberättigade och bosatta inom samebyns betesområde. Enligt Grubbströms 

uppfattning har dessa tre personer rätt till automatiskt medlemskap i Vapsten sameby. 

Grubbström ansåg att det inträffade är ett exempel på maktmissbruk inom Vapsten 
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sameby. Det är fråga om ett felaktigt beslut som missgynnar tredje person. Bakom 

detta beslut ansåg Grubbström att det ligger en strävan efter att begränsa antalet 

personer, som skall få del i intrångsersättningar m.m. till samebyn. 

 

Grubbström önskade påpeka, att det år 1971 enligt då upprättad renlängd för Vap-

stens lappby fanns 31 personer upptagna. Om man jämför denna renlängd med de 

personer som år 1975 och därefter ansågs vara medlemmar i Vapsten sameby, så 

styrker detta - enligt Grubbström uppfattning - antagandet att man under senare år 

medvetet försökt begränsa antalet medlemmar i samebyn för att på så sätt få så stor 

ekonomisk utdelning som möjligt av samebyns intrångsersättningar m.m. 

 

Grubbström ansåg, att denna medvetna strävan att åtkomma så mycket som möjligt av 

intrångsersättningar styrks av 21 § i protokollet från Vapsten samebys årsmöte den 

12/8 1979. I denna paragraf står nämligen: 

”Byn uppdrog åt styrelsen att utreda frågan om fördelning av influtna skadestånds-

ersättningar och att inkomma med förslag.” 

 

År 1981 var Grubbström närvarande vid samebyns årsmöte. Därvid uppgav Maj-Britt 

Omma utanför protokollet, att hon ansåg att den då nyvalda styrelsen skyndsamt skulle 

verkställa fördelningen av de aktuella influtna skadeståndsersättningarna. Hon verka-

de därvid vara mycket angelägen. 

 

Pga. det felaktiga förfaringssättet att utesluta personer, som obligatoriskt skulle vara 

medlem i samebyn, eller att avslå framställningar från sådana personer, så har de 

officiella medlemmarna i byn kunnat se till att endast personer, som i deras ögon är att 

anse som pålitliga, kunnat vara medlemmar i samebyn. Detta förfarande att begränsa 

medlemsantalet har medfört att kontrollmöjligheterna beträffande de av byn fattade 

besluten helt eller delvis försvunnit. Det finns nämligen ingen som kan tänkas föra 

klandertalan mot besluten sedan man sett till att ”rätt grupp” bestämmer.    
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Renmärkeshanteringen inom Vapsten sameby 

Styrelsen för Vapsten sameby har underlåtit att anmäla till länsstyrelsen då avbrotts-

märkning förekommit inom byn. Att detta kunnat ske har, enligt Grubbströms upp-

fattning, berott på att samebyns styrelse inte fungerat på tillfredsställande sätt. 

 

Enligt rennäringslagen har varje renägande same endast rätt till ett registrerat 

renmärke.  

 

Anders Erling Omma har - enligt vad Grubbström känner till - dels ett renmärke 

registrerat på sig beträffande Vapsten sameby och dels ett registrerat på sig 

beträffande Handölsdalens sameby. Dessutom har han genom avtal förvärvat ett 

renmärke, som tidigare tillhört hans bror Nils Olov. På detta sätt förfogar Anders 

Erling Blind i dag över tre renmärken trots att han endast har rätt till ett.  

 

Förhöret fortsatte med att Grubbström tillfrågades om han förstår anledningen till att 

man förfar på detta sätt med renmärkena inom Vapsten sameby. Grubbström uppgav, 

att enligt hans uppfattning är förfaringssättet med renmärkena ett led i att vilseleda 

myndigheterna i samband med eventuella konkurser och skatteutredningar. Beträffan-

de byten och ändringar av renmärken inom Vapsten sameby hänvisade Grubbström 

även till förhör med honom hållet den 23/2 1982.  

 

Grubbström tillfrågades om det finns någon kontroll beträffande renmärken då renar 

säljs till uppköpare för slakt. Grubbström svarade, att uppköparna inte känner till 

renmärkena och man kan därför uppge vilket namn som helst som säljare utan att det 

ifrågasätts. Det finns därför ingen kontrollmöjlighet för en konkursförvaltare eller för 

staten i frågan om skatt att tillvarata sina intressen. Detta avser dock endast Vapsten 

sameby eftersom man vid försäljning i de andra byarna har en noggrann inbördes 

kontroll och dessutom en större ordning på sina renmärken och ett färre antal märken 

på varje företag. 
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Enligt Grubbströms uppfattning så skulle t.ex. det märke som Nils Olov Omma överlät 

till AB Sameprodukter, ha avlysts sedan Sameprodukter tagit hand om sina renar. 

Likaledes skulle Margit Ommas märke ha avlysts i samband med att hon avvecklade 

sin rörelse. Även Tomas Ommas och Per Johannes Ommas märken borde ha avlysts i 

samband med att dessa personer försattes i konkurs. Detta skulle ha medfört att alla 

renar som försålts i dessa märken under en 10-årsperiod skulle ha tillfallit konkurs-

boet. 

 

På fråga uppgav Grubbström, att liksom renmärkningen är grunden för rennärings-

utövningen så är även renskiljningen grunden för att renägaren skall kunna tillvarata 

sin rätt i andra byar. Detta förutsätter dock, att man får tillfälle att vara närvarande 

vid andra byars renskiljning. Så vitt Grubbström uppgav sig känna till så ges alltid 

Vapstens medlemmar tillfälle att vara närvarande vid andra samebyars renskiljningar. 

Dessa renskiljningar i andra byar anordnas med jämna mellanrum varje år. Inom 

Vapsten sameby förekommer ytterst sällan renskiljningar. Vid sina renskiljningar har 

man sällan samlat alla sina renar utan endast en liten del. På grund av detta har med-

lemmarna i de andra samebyarna inte fått tillfälle att tillvarata sina intressen i Vap-

sten sameby på ett tillfredsställande sätt. Detta har också påtalats i olika samman-

hang.  

 

I oktober månad 1977 sålde Nils Olof Omma sitt renmärke med samtliga därtill höran-

de renar till AB Sameprodukter. Nils Olof Omma var då ordförande i samebyn. Där-

efter bekostade Vapsten sameby helikopterdrivningen av bl.a. AB Sameprodukters 

renar för leverans till företaget. Detta möjliggjordes troligen genom att Göran 

Lundvall den 18/11 1977 för samebyns räkning rekvirerade 125 000 kronor för 

betalning av helikopterdrivningar vid rensamlingar. Rekvisitionen gjordes från 

styrelsen för Samefonden.” 

 

I ett polisförhör den 31 mars 1982 anförde Nikolaus Utzi bl.a. följande.  

”I årsskiftet 1937/1938 tog Utzi anställning som rendräng inom Vapstens lappby hos 

renägaren Nils Johannes Omma (far till bland annat Nils Olov Omma). Utzi var 
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anställd hos Omma i åtta år. 1946 etablerade sig Utzi som renägare inom Vapstens 

lappby. Därefter har han varit aktiv renägare. 

 

I början av 1930-talet hade två familjer Omma, Nils Johansson Omma och Olov 

Tomas Johansson Omma kommit från Norrbotten till Vapsten sameby. De hade 

därföre ungefär tre år vistats inom Umbyns lappby. 

 

Familjen Omma hade bedrivit sin renskötsel på det sättet att de under vinterperioden 

skötte sina renar själva. De hade renarna i en särskild grupp. Övriga renägare inom 

Vapstens lappby hade tillsammans skött sina renar. Sommarbetet bedrev samtliga 

renägare inom Vapstens lappby tillsammans. På höstarna förekom därför renskiljning-

ar när familjerna Omma skilde ut sina renar för att under vintern själva sköta dessa. 

 

Sedan sönerna efter Nils Johansson Omma och Olov Tomas Johansson Omma över-

tagit liksom verksamheten efter sina fäder, kom dessa att göra vissa saker som tidigare 

ej varit tillåtna. Bland annat hade de ofta utfört kalvmärkningar utan att meddela 

övriga renägare. Bland annat märktes det att en del kalvar blev felmärkta. Huruvida 

detta skedde medvetet eller inte vill Utzi inte ta ställning till. Så småningom skedde 

detta i sådan utsträckning att Utzi kom till misstanken att felmärkningarna var i viss 

mån avsiktliga. Utzi fick den bestämda uppfattningen att pojkarna Omma arbetade 

med den inställningen att de ”skulle arbeta bort” smårenägarna, däribland Utzi. För 

att förhindra att få allt för många kalvar felmärkta hade Utzi därför gjort så att han 

låtit en del renar som han ägde finnas inom dels Umbyns lappby, norr om Vapsten 

sameby, och även i Vilhelmina norra sameby, söder om Vapsten sameby, för att på 

detta sätt undgå att kalvar felmärkts. Utzi hade släktingar i aktivt renskötselarbete 

inom både Umbyn och Vilhelmina norra lappbyar, varför han visste att eventuella 

kalvar efter Utzis vajor blev märkta på riktigt sätt. 

 

I samband med vattenregleringarna inom Vapsten sameby i senare delen av 1960-tal-

et, hade Nils Olov Omma skaffat sin flygmaskin. Då hände det mycket ofta att Omma-

gruppen flög ut med flygmaskinen och hade kalvmärkning. Övriga smårenägare 
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underrättades aldrig om dessa åtgärder. Vid sådana tillfällen hade även ”helöringar” 

märkts. Helöringarna hade då märkts i Ommagruppens märken. Vid en del tillfällen 

hade Utzi till fots tagit sig fram till platser där han visste att kalvmärkningar förekom. 

Då han på eftermiddagarna kom fram till platsen var ofta helöringar då redan märkta. 

Det förekom även att Utzi vid en del tillfällen var med redan från början när kalv-

märkningar skulle äga rum. Om Utzi själv då försökte märka någon helöring i sitt 

märke var det närmast så att han hotades med stryk av Ommapojkarna. Själv hade de 

emellertid märkt helöringar i sina märken utan att de ansåg att någon skulle bråka om 

detta. Att helöringar märkts på detta sätt som Utzi nämnt vet Utzi med absolut be-

stämdhet eftersom han sett det vid många tillfällen.  

 

I samband med vattenregleringarna i slutet av 1960-talet fanns det inom Vapstens 

lappby troligtvis cirka 800 renar. Dessutom fanns inom lappbyns område 1000 - 1500 

renar som tillhörde Nils Johansson Blind ”Stornicka”. Stornicka var morbror till 

bland annat Nils Olov Omma.  

 

Även efter det att rennäringslagen trätt i kraft hade tjänstemännen vid lantbruks-

nämnden årssammanträden inom Vapsten sameby. De tjänstemän som här avses var 

avdelningsdirektören Göran Lundvall bland annat. Utzi vet att man från lantbruks-

nämndens tjänstemän fick påstötningar om att skynda på med bildandet av styrelsen 

inom samebyn. Emellertid gick det trögt med detta. Det var först sedan det framkom-

mit att Tage Östergren med flera inom Tärnaområdet ingått till länsstyrelsen med 

begäran om att Vapsten sameby skulle registreras. Tjänstemännen vid lantbruks-

nämndens Rennäringsdelegation hade då fått reda på detta och hade meddelat till 

ordföranden inom Vapsten sameby att det nu var bråttom att se till att de fick samebyn 

registrerad. Vissa åtgärder vidtogs då så att samebyn så småningom verkligen blev 

registrerad.”    

 

I en intervju med Per Persson Ruong i lappfogdens i Norrbottens norra distrikts arkiv, 

Konventions- och utredningshandlingar (1930 - 1935) anförde denne följande.  
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”Då nordlapparna kommo till våra fjäll våren 1920, skulle de lära Arjeplogs same god 

renskötsel, men det syns väl tydligt, att de tvärtom hade att lära av oss. Exempel på det 

är ju, att vi i fjol hade 500 omärkta kalvar på Mavasområdet. Något sådant skulle vi 

aldrig ha kunnat tänka oss förr i världen. 

 

Karesuandosamernas hjordar voro till en början små, och det var åtminstone någon 

ordning, de nya vore ju också rädda om sin hjord, då de inte kände till i vilken om-

givning de hade hamnat. Då man funnit sig väl till rätta, började man snart med den 

dåliga principen att släppa renarna vilda hela sommaren.  

 

Ruong måste så småningom flytta upp från Barturte, ty på vårvintern på skaren 

släpptes alla Karesuandorenar redan i skogen och fingo ströva hur som helst utan 

vård upp mot väster. Då stannade fullt med ren av de främmandes märken i de gamla 

lapparnas hjordar, dessa skingrades då och uppslukades i strövhopar, som överallt 

funnes på fjällen. Sökte man skilja dem åt, fick man snart fullt av andras renar till sig, 

och då blev man tvungen att så småningom släppa sina renar helt och hållet efter de 

andras dåliga föredöme. Så har man mot allt vilja börjat sköta sina renar efter me-

toder, som man alls inte gillar. Det är alldeles omöjligt att sida vid sida bedriva 

renskötsel av så olika typer som Karesuando och gamla Arjeplog. Och det är 

naturligtvis vi, gamla lappar, som ha förlorat. 

 

För att få någon annan ordning till stånd, finns det ingen annan råd. Än stränga 

åtgärder. Inte bara förmaning, ty löften gälla inte. Ingenting har blivit bättre trots 

många ord därom. Tvärtom komma åren bli sämre och sämre om det inte blir nya 

och starka tag. 

 

Huvudfelet är ju, att det är för litet folk och för mycket renar och boten är alltså att 

antingen öka folk eller också minska renar.”  

 

Detta beskriver samma problematik som när nordsamerna kom till Vapsten.  
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I ett protokoll från ett sammanträde i Umbyn sameby den 15 oktober 1978 

undertecknat av Johan Andersson och Olle Omma antecknades bl.a. följande. 

”Angående ansökan om förordnande av syssloman för Vapsten sameby enligt § 72 

rennäringslagen. 

Umbyns sameby erinrar att Vapsten sameby icke formellt kallat till kalvmärkningar 

och skiljningar under de senaste åren enligt upprättat avtal. Det bör påpekas att icke 

samtliga byamedlemmar inom Vapsten sameby fått kännedom om kalvmärkningar 

inom samebyn. Det har visat sig att en femtedel av renhjorden som samlats till skilj-

ning i Blericken bestod av omärkta djur (helöringar). Av cirka 1080 djur skiljdes cirka 

300 djur ut av grannbyarna, och det visar att bristande renskötsel har förekommit i 

Vapsten sameby under flera år. Det är anmärkningsvärt att renarna samlas till skilj-

ning under högsta brunsten, detta är mycket olämpligt under arbetssynpunkt, eftersom 

renarna som skiljs ut måste fraktas med lastbil, dom brunstiga tjurarna är som kraftig-

ast och är många gånger livsfarliga att arbeta med när dom skall lastas på bilen. 

Under sommarens kalvmärkning hade ordförande inom Vapsten sameby försäkrat att 

kastrering av tjurarna var onödig, eftersom samebyn skulle samla renarna till slakt i 

Blericken. Stora förluster har åsamkats renägarna inom samebyn och grannbyarna, 

därför att det icke blev någon slakt före brunsten i Blericken.” 

    

I en dom från Lycksele tingsrätt den 23 april 1988 DT 19 förpliktades Omma att utge 

ersättning till Israelsson med 32 686 kr och till Östergren med 31 534 kr på grund av 

brott.  

 

I domskälen anförs bl.a. att Omma den 2 maj 1985 av Hovrätten för övre Norrland den 

2 maj 1985 dömdes för egenmäktigt förfarande som bestått i följande gärningspåstå-

ende. ”Sommaren 1981 hade Östergren, Israelsson och Stångberg en renhjord om-

fattande 100 - 150 djur på Lofjället inom Storumans kommun. Renhjorden stod under 

bevakning. Den 10 - 11 juli 1981 har Omma och Lindberg rubbat målsägandenas 

besittning till renhjorden genom att med helikopter skrämma och driva bort ren-

hjorden så att den helt skingrades”.  I domskälen anförde tingsrätten bl.a. följande 

”Lofjället i Storumans kommun är beläget inom Vapsten samebys renbetesmarker. 
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1981 var Omma medlem i Vapsten sameby medan Östergren och Israelsson tillhörde 

den så kallade ”Östergrensgruppen”, vilka hävdar att de är så kallade ursprungliga 

Vapstenssamer. Motsättningar har länge rått mellan samebyn och Östergrensgruppen. 

Bland annat har man tvistat om rätten till Vapstens renbetesmarker. Under början av 

1980-talet bedrev Östergren och Israelsson renskötsel genom att hålla ett antal renar 

vardera inom inhägnad på Östergrens fastighet. Under försommaren 1981 togs dessa 

renar ut på fjället av Östergren och Israelsson och den 10 juli 1981 befann sig hela 

flocken på Lofjället tillsammans med ett tiotal renar tillhörande Stångberg samt ytter-

ligare renar tillhörande Martin Stenvall. Renflocken bevakades av Israelsson samt 

ytterligare en person. På kvällen samma dag anlände till Lofjället en helikopter, vilken 

fördes av Lindberg med Omma som passagerare. Med hjälp av helikoptern började 

man driva renflocken, vilket slutade med att flocken någon mil längre bort skingrades.  

Tingsrättens bedömning 

I målet är ostridigt att den renflock, vari Östergren och Israelsson tillhöriga djur 

fanns, skingrades genom Ommas åtgärder i juli 1981. Såsom Omma själv medgivit, är 

denne därför i och för sig skadeståndsskyldig för den skada han åsamkat kärandena 

genom sitt agerande.” 

 

Av protokoll från årsmöte i Vapsten sameby den 12 augusti 1979 framgår att samebyn 

beslöt att bevilja Lars Jonas Omma medlemskap i Vapsten sameby och inflyttning med 

högst 800 djur, årskalvar oräknade. Däremot avslogs ansökningar om medlemskap från 

Per Martin Israelsson, Ingmar Israelsson och Oliver Israelsson då byn ansåg att det inte 

fanns plats för fler nyetableringar och lönsamma rennärings-företag. 

 

I ett yttrande från Lantbruksnämnden i Västerbottens län till Länsstyrelsen i Väster-

bottens län den 19 maj 1981 angående återkallelse av lantbruksnämndens anmälan 

1980-11-06 om förordnande av syssloman för Vapsten sameby anförde tf. avdelnings-

direktören Jan-Ivar Rönnbäck bl.a. följande. ” Erfarenheterna hittills i Vapsten talar 

för att byn ställt sig mycket restriktiv till att släppa in nya renskötselföretagare. Byn 

har endast i något enstaka fall under senare år beviljat nya företagare inträde och då 

har det varit fråga om familjemedlemmar till befintliga företagare. 
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Antalet renskötande medlemmar i byn skall enligt första punkten överenskommelsen 

redovisas vid årets bystämma. Enligt lantbruksnämndens bedömning finns i dagens 

läge uppskattningsvis fem renskötselföretag i byn. Då bör dock påpekas att exempelvis 

ordföranden Nils-Olof Omma samt Tomas Omma icke betraktats som egna företagare 

i byn eftersom dessa båda försatts i konkurs 1979 och sålt sina egna renmärken. Lant-

bruksnämnden anser att det finns plats för ytterligare renskötselföretag i Vapsten.  

Enligt gällande bestämmelser (byordningarna) får hållas 5 000 renar i Vapsten. I 

två statliga rennäringsutredningar rekommenderas ett högre renantal för Vapsten. …  

Enligt samebyns egna uppgifter uppgår Vapstens renantal f n till cirka 2 000 djur. 

Med utgångspunkt från 6 000 renar i byn och 350 - 400 renar per företagare - som 

numera anses vara acceptabelt - skulle kunna beredas plats för ett femtontal företag.  

Mot bakgrund av vad som anförts ovan och det förhållandet att några yngre ren-

skötselberättigade personer pockar på inträde i byn anser lantbruksnämnden det 

mycket väl motiverat att länsstyrelsen medverkar till att bereda plats för ytterligare 

renskötande medlemmar. Även bristen på ordnade renskötselförhållanden i Vapsten 

under senare år talar för att byn behöver arbetskraftsförstärkning. Om man betraktar 

ålderspyramiden för Vapsten pekar den på att arbetskraftsbehovet kommer att öka i en 

snar framtid genom den låga reproduktionen i samebyn.”  

 

Karesuandosamerna visste eller borde ha vetat att det krävdes en ansökan som därtill 

beviljades av Kungl. Maj:ts befattningshavande för att de skulle få flytta in och stanna 

kvar i Vapsten. Hans Cederberg eller andra myndighetspersoners uttalanden och upp-

fattningar har ingen rättsverkan i detta hänseende. Karesuandosamerna var således i 

ond tro, vilket smittar senare nyttjanden.  

 

Det är alltjämt fråga om ockupation av ursamernas rätt, vilken aldrig kan läkas. Det 

förändras inte av Kungl. Maj:ts beslut den 19 november 1973 att, utan motivering, 

avslå ursprungssamernas yrkanden om avhysning av Karesuandosamerna. Under-

instansen länsstyrelsens beslut den 22 juli 1971 - att yrkandet inte skulle föranleda 

någon åtgärd - är därtill märkligt motiverat. Det uppges att 1928 års lag upphörde 

den 1 juli 1971 och ansökningen kom in till länsstyrelsen den 20 juli 1971, dvs. 
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20 dagar för sent, avseende förhållanden och omständigheter som härrörde mer än 

40 år tillbaka, då 1928 års lag var gällande. Beslutet innebar en rättsstridig legitimering 

av Karesuandosamernas ockupation och att ursprungssamernas lagliga rättigheter 

upphörde redan vid tidpunkten för inflyttningen. 

 

Både ursprungssamernas sameby och nordgruppen sökte registrering hos länsstyrelsen 

i enlighet med 1971 års lag. Ursprungssamerna kom in med en komplett ansökan till 

länsstyrelsen den 10 december 1974. Nordgruppen hade dessförinnan, enligt läns-

styrelsens anteckningar, kommit in med en ansökan som inte var komplett. Deras 

fullständiga ansökan kom in först den 18 mars 1975.  

 

Den 13 maj 1975 avslog länsstyrelsen ursprungssamernas ansökan med motiveringen 

att personerna som sökt registreringen inte utgjorde medlemmar i samebyn enligt 11 § 

rennäringslagen. Ursprungssamernas ansökan avsåg registrering i konkurrens med 

Nordgruppens ansökan, men det framstår av ordalydelsen - ologiskt - som att läns-

styrelsen betraktade den som en ansökan om medlemskap i Nordgruppens sameby.  

 

Samma dag biföll länsstyrelsen nordgruppens ansökan med motiveringen att stadgarna 

för samebyn tillkommit i föreskriven ordning och inte innehöll något som stred mot 

lag eller författning. Ursprungssamerna överklagade besluten. Av överklagandet fram-

går deras ståndpunkt, att de hade upparbetat sedvanerätten samt att nordgruppen be-

fann sig där olagligen enligt 1928 års renbeteslag. Kammarrätten gjorde ingen ändring 

i beslutet, med en felaktig motivering, och Regeringsrätten meddelade inte prövnings-

tillstånd.  

 

Utgången i registreringsärendet påverkades starkt av en tjänsteman på lantbruks-

nämnden vid namn Göran Lundvall. Han var ordförande vid Vapsten samebys 

årsstämma den 1 februari 1973.  

 

År 1974 anhöll länsstyrelsen att lantbruksnämnden (rennäringsavdelningen) skulle 

yttra sig över ansökningarna. I sitt yttrande uppgav Göran Lundvall felaktigt att de 
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”i föreliggande ansökan namngivna personerna (ursprungssamerna företrädda av bl.a. 

Jonas Barruk) torde vara renskötselberättigade samer som icke bedrev renskötsel vid 

den nya rennäringslagens ikraftträdande”.  

 

I ett senare yttrande uppgav Göran Lundvall, som svar på en skrivelse från Jonas 

Barruk, att sökandena (dvs. ursprungssamerna) ”bedriver icke renskötsel inom Vapsten 

sameby utan torde ha önskemål om att starta egen renskötsel inom samebyn”. Göran 

Lundvall upplyste också att de personer som bedrev renskötsel i Vapsten sameby, dvs. 

nordgruppen, i särskild ansökan tidigare hade ansökt om registrering. Nordgruppen 

hade dock inte någon rätt till renskötsel som var upparbetad i Vapsten. 

 

I ett uttalande av Kammarkollegiet den 6 mars 1973 konstaterades att Karesuando-

samerna aldrig erhöll något permanent tillstånd. Det var således fråga om en olaglig 

ockupation. Det är anmärkningsvärt att Kammarkollegiet inte förespråkade att åtgärder 

skulle vidtas. Det innebär att Kammarkollegiet förespråkade att ett nyttjanderättsbe-

rövande skulle kunna vidmakthållas med hänvisning till att reglerna om ingripande 

utgör en slags fakultativ ordningsföreskrift. Uttalandet medför inte att Karesuando-

samernas ockupation legaliserades.  

 

Ett felaktigt uttalande - och följande underlåtenhet att vidta åtgärder - av en myndighet 

medför inte att ursprungssamernas rätt har gått förlorad. Detsamma gäller en felaktig 

registrering. Det är fråga om en talan om bättre rätt, som är oberoende av formella 

beslut och förhållanden.  

 

Kärandena har inte förlorat rätten till renskötsel. Enda sättet att förlora sin rätt till 

renskötseln är att ge upp den frivilligt. Kärandena har inte gett upp den frivilligt utan 

har blivit utträngda mot sin vilja. 

  

Ursprungssamerna har inte upphört med renskötseln frivilligt. Det har skett genom 

utträngning och genom ett felaktigt registreringsbeslut. De har därmed inte förlorat 
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rätten till renskötsel. Rätten till renskötsel kan ofrivilligt upphöra endast genom ex-

propriation. Detta styrks av Högsta domstolens uttalande i Nordmalingmålet (NJA 

2011 s. 109) att ”det inte är alldeles lätt att se att (förvärvad rätt till renskötsel) över-

huvudtaget kan komma att upphöra på annat sätt än enligt 6 § rennäringslagen” - dvs. 

genom expropriation. 

 

Högsta domstolen torde således mena att det inte kan ske ofrivilligt på annat sätt. Detta 

gäller enligt gällande reglering, men måste anses ha gällt även enligt tidigare reglering-

ar. Ursprungssamerna har inte upphört med renskötseln frivilligt och rätten att bedriva 

renskötsel har därmed inte gått förlorad, i enlighet med det som uttalades i Nordma-

lingdomen.  

 

Att etablerad renskötselrätt inte kan gå förlorad annat än om det sker frivilligt eller 

genom expropriation illustreras väl av den konventionstext som blev framförhandlad 

mellan Norge och Sverige år 2009 (Renskötselkonventionen, se bilaga 1 i Ds 2010:22), 

men som ännu inte är ratificerad. Artikel 8, varom enighet förelåg, anger att konven-

tionen inte påverkar de sedvanerättsliga rättigheterna till renbeteslandet. Däri anges 

”Prövningen av fråga om sedvanerätten begränsas därför inte av konventionen utan 

sker på grundval av privaträtten i Sverige beträffande urminnes hävd och i Norge 

beträffande alders tids bruk.”  

 

Ursprungssamerna finns med i renlängderna fram till år 1971. Vidare erhöll ursprungs-

samerna intrångsersättning av Vattenfall pga. reninnehav år 1967. 

 

Regleringen enligt 1928 års lag innebär, att enbart den som har upphört med att driva 

renskötsel eller stadigvarande biträda i renskötsel och på ett stadigvarande sätt ägnat 

sig åt annat yrke, inte längre anses tillhöra lappbyn. Att äga skötesrenar är att biträda 

med renskötsel i 8 a §:s mening. Ägaren måste vara behjälplig vid renskiljning och 

andra renskötande göromål. Således tillhörde man alltjämt lappbyn. Det var bara om 

man avhänt sig skötesrenarna och stadigvarande ägnat sig åt annat yrke som man inte 

längre ansågs tillhöra lappbyn.  
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Det är således inte korrekt att man har upphört att tillhöra lappby och därmed avsagt 

sig renskötselrätten, om man alltjämt innehade skötesrenar. Samtliga de i renlängden 

från år 1932 upptagna personerna var således antingen renskötare eller innehade sköte-

srenar och var därför alltjämt medlemmar i lappbyn, med följd att de hade rätt till ren-

skötsel. 

 

Den som äger renar som andra sköter, biträder stadigvarande renskötseln vid åter-

kommande tillfällen som kräver stora arbetsinsatser såsom vid vår- och höstflytt, 

kalvmärkning, renskiljning och slakt. Svarandena synes mena att den som äger renar 

men låter andra sköta dem dagligdags har upphört med renskötsel. Detta är en för-

vrängning av de riktiga förhållandena.  

 

Samtliga i 1932 års renlängd upptagna personer tillhörde således lappbyn vid tillfället. 

Det är inte korrekt att Nils Engelbert Nilsson Barruk, Tomas Lambert Klemetsson och 

Axel Andreas Nilsson Stångberg inte hade en upparbetad sedvanerätt/urminnes hävd 

till Vapstensområdet. De rättsfall från 1940-talet som svarandena åberopat blev starkt 

kritiserade. 

 

Kärandena har bedrivit renskötsel efter år 1957. Av 1958 års renlängd framgår att 

ursprungssamerna hade skötesrenar samt att Anders Hans Stångberg var regelrätt 

renskötare med 130 renar. 

 

Ursprungssamerna blev utträngda genom renstölder och sabotage. Utträngning har 

skett redan från början när Karesuandosamerna flyttade in fram till idag. Som exempel 

på sabotage kan nämnas att Karesuandosamerna vid flyttningsbetet införde en ny ren-

driftskultur genom att släppa renarna vilda hela sommaren, vilket ledde till samman-

blandning och omärkta kalvar.  

 

Vid rensamlingarna blev övriga renägare inte varslade, se Umbyns protokoll den 15 

november 1978. Omärkta renar märktes felaktigt och togs in i Karesuandosamernas 
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hjordar, s.k. ”djärv märkning”, dvs. renstölder. Det framgår av ett yttrande från 

Vilhelmina norra sameby den 9 oktober 1978 att den byn erfor detsamma. 

 

Det förekom även ommärkningar. Jonas Barruk har uppgett att han var den förste att 

bli ”uppäten”. Kappfjäll, en renägare på norska sidan, har hävdat detsamma. Ett tidigt 

exempel framgår av en intervju med Thomas Lambert Klemetsson, som flyttade till 

Vilhelmina Norra lappby år 1936, efter att ha flyttat in i Vapsten år 1916. Lambert 

Klemetsson uppgav att det inte gick att dra jämnt med Ommas, dvs. Karesuando-

samerna, och att det var mycket därför han flyttade därifrån.  

 

Ett senare exempel framgår av en anmälan av Gotthard Larsson den 27 juli 1970, i 

vilken det omvittnas att Henrik Omma felaktigt märkt fem helöringar. Länsåklagare 

L G Andersson meddelade lantbruksstyrelsen vissa iakttagelser i brev den 19 septem-

ber 1979, att en renskötare från Umbyn hindrats att märka och ta hand om sina renar 

samt att samebyn omöjliggjort skiljning.  

 

Av dokument från Lantbruksnämnden i Västerbottens län framgår att Henrik Omma 

inte enbart använde ett märke registrerat den 9 september 1966, utan i stället använde 

olagligt märke. Karesuandosamernas renantal ökade drastiskt redan tidigt, från 2 388 

år 1935 till 5 174 år 1942, vilket är ett klart tecken på utträngning. 

 

Angående påståendet om sabotage hänvisas till domen från Lycksele tingsrätt år 1988 

samt förhör med personal på Lantbruksnämnden. Domen visar att ursprungssamerna 

hade kvar renar den 10 juli 1981. Förhöret visar att Karesuandosamernas strategi var 

att tränga ut ursprungsamerna och därmed ensamma erhålla rätten till jakt, fiske, 

intrångsersättningar och renskötsel. Vidare har vissa av Karesuandosamerna genom 

försättande i konkurs upphört med renskötseln, men alltjämt blivit kvar som med-

lemmar i samebyn när de borde ha uteslutits. 

 

Karesuandosamerna har efter samebyns registrering konsekvent avslagit ursprungs-

samernas ansökningar om medlemskap i samebyn. Detta har betydelse i följande 



  Sid 33 
LYCKSELE TINGSRÄTT DOM 

2020-02-28 
 

T 329-17  
 

 
hänseende. En same som tidigare utövat renskötsel men sedan upphört med det - 

frivilligt eller av annan orsak - har en principiell rätt enligt lagen att återuppta den 

därefter, om så önskas. Det förutsätter dock att samen beviljas medlemskap i en 

sameby. Detta följer av 12 § rennäringslagen, enligt vilken sameby får som medlem 

anta annan same än den som anges i 11 §, om denne avser att med egna renar bedriva 

renskötsel inom byns betesområde. Dessutom utgör ju renskötseln enligt Skattefjälls-

målet en stark bruksrätt som gäller även utan det s.k. lapprivilegiet och, som Högsta 

domstolen angett i Nordmalingmålet, inte kan bringas att upphöra annat än genom 

expropriation.    

 

Emellertid har samebyn konsekvent och ensidigt efter registreringen vägrat att bevilja 

ursprungssamerna medlemskap. Oaktat bestämmelsen i andra stycket samma lagrum 

har samebyn i princip ensidigt och godtyckligt kunnat vägra ansökningar från ur-

sprungssamerna. Bestämmelsen om att Sametinget, förutom länsstyrelsen, kan 

överpröva en samebys avslagsbeslut ska enligt RÅ 1975 ref. 121 tillämpas med 

stor försiktighet.  

 

Kärandena känner inte till att den någonsin har tillämpats på sätt att länsstyrelsen/ 

Sametinget har ändrat ett avslagsbeslut. Avslagsbesluten utgör också en form av 

utträngning. Även idag pågår ärenden som i praktiken utgör medlemskapsärenden. 

Torkel Stångberg har ansökt om registrering av renmärken, vilket har vägrats honom 

på grund av att han inte är medlem.  

 

Till följd av utträngningen har ursprungssamerna tvingats till annan sysselsättning för 

sin försörjning. Ursprungssamerna bedriver renskötsel idag, dock ofta inhägnat bl.a. i 

syfte att motverka renstölder. Släkterna Stångberg, Östergren och Sara Holmqvist 

Åsdell är renskötare än idag. Övriga har slutat med renskötsel pga. utträngning. 
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4.2 Vapsten sameby m.fl. 
 

Om sedvanerätt och rätt till inflyttning 

Vapsten sameby är den fjärde samebyn i Västerbotten räknat norrifrån. Vapsten 

sameby har sina åretruntmarker inom Storumans och Vilhelmina kommuner. Same-

byns betesmarker nedanför odlingsgränsen omfattar Storumans, Vilhelmina, Lycksele, 

Vindelns, Bjurholms, Vännäs, Umeå och Nordmalings kommuner. De administrativa 

gränserna är fastställda enligt länsstyrelsens byordning den 25 maj 1946.  

 

Vapsten sameby utgörs av ättlingar till Nils Johan Johansson Omma, Olof Thomas 

Johansson Omma samt Nikolaus Utzi. Nils Johan Johansson Omma och Olof Thomas 

Johansson Omma var bröder uppvuxna i Karesuando, Könkömä sameby. Under åren 

1926 till 1936 flyttade bröderna med sin far Johannes Henriksson Omma till Vapsten. 

    

Bakgrunden till flytten var den konvention om renbetesrätt 1919 som ingicks mellan 

Sverige och Norge. Konventionen trädde i kraft den 1 januari 1923. Överenskommel-

sen innebar att den svenska staten utlovade att enbart ett visst antal renar från de fyra 

nordligaste samebyarna på svensk sida fick sommarbete i Troms fylke. Möjligheten till 

sommarbete i de norska renbetesområdena begränsades därmed kraftigt. Anledningen 

till överenskommelsen var att renbetet från svensk sida orsakade olägenheter för norr-

männen. Konventionen hade till syfte att undanröja dessa olägenheter. För att tillgodo-

se Norges krav behövdes en reducering av renantalet i de nordligaste samebyarna. 

 

Samerna i dessa samebyar var beroende av sommarbete i Norge. De ställdes inför 

alternativet att minska sina renhjordar eller flytta söderut. Myndigheterna utövade 

påtryckningsmetoder såsom hot om tvångsslakt och s.k. hänvisning för att minska 

antalet renar i de nordligaste samebyarna. 

 

De myndigheter som var aktuella vid den tiden ingick i en organisation som kallades 

lappväsendet. Högsta instans för lappväsendet var jordbruksdepartementet. Högsta för-

valtningsmyndighet i länen var länsstyrelsen där Konungen Befallningshavande var 
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högsta chef. Närmast under var lappfogdarna. Lappfogden var ursprungligen en äm-

betsman som företrädde staten mot samerna framför allt när det gällde att samla in 

skatter. 

 

År 1885 tillsattes en lappfogde i Jämtlands län, år 1889 i Norrbottens län och år 1895 i 

Västerbottens län. Under sig hade lappfogdarna ett antal lapptillsyningsmän. I varje 

lappby fanns dessutom en ordningsman. Lappfogden tillsattes av kungen genom 

fullmakt och agerade enligt instruktioner som innebar att lappfogdarna hade Kungl. 

Maj:ts Befallningshavandes bemyndigande att fatta alla slags beslut. Lappfogdarna 

hade vidare långt gående befogenheter att kunna besluta om bl.a. tvångsåtgärder.    

 

Enligt Ernst Manker, Lappar och Bönder s. 54, skulle lappfogden enligt Kungl. Maj:ts 

instruktion göra sig förtrogen med lapparnas ekonomiska och sociala förhållanden 

samt bistå dem med erforderliga upplysningar och råd. Han skulle verka för ett gott 

förhållande mellan de bofasta och lapparna samt för sådant ändamål göra sig förtrogen 

jämväl med de bofastas förhållanden och söka ej mindre bibringa båda befolknings-

grupperna kännedom om deras ömsesidiga rättigheter och skyldigheter än även 

förekomma övergrepp härutinnan. 

 

Med avseende å renskötseln ålåg det lappfogden att vaka däröver, att gällande bestäm-

melser rörande renskötseln och vad med denna står i samband efterkommas såväl av 

bofasta som av lappar samt att där så ej sker söka efterkomma rättelse, att hava tillsyn 

över att givna föreskrifter rörande lapparnas flyttningar, renskiljningar, märkningar och 

andra åtgärder för åstadkommande av en god renskötsel bliva iakttagna samt 

- - - - - 

att beträffande förhållandet till Norge och Finland tillse att de i renbeteskonventionerna 

med dessa länder eller eljest givna föreskrifter noggrant följas.   
 

Vid tiden för bröderna Ommas flytt till Vapsten gällde 1898 års lag om de svenska 

lapparnas rätt till renbete i Sverige, som bl.a. föreskrev att en same inte kunde flytta 

från en lappby till en annan utan att dessförinnan erhålla tillstånd från behöriga 
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myndigheter. Enligt 8 § samma lag kunde myndigheter hänvisa samer inom Sverige 

mellan skilda samebyar om det inte ansågs finnas tillräckligt bete i området. 

 

I samband med renbeteskonventionen valde många samer att flytta. Men eftersom inte 

alla samer ville lyda anmaningarna ansåg myndigheterna att man borde skärpa gällan-

de lagstiftning så att man kunde tvinga samerna att flytta. I ett tillägg till renbeteslagen 

som kom år 1925 utökades myndigheternas befogenheter så att om lappen tredskades 

att inom föreskriven tid verkställa flytten ägde länsstyrelsen döma ut vite eller förordna 

att renarna skulle flyttas och omhändertas på den tredskandes bekostnad.  

 

Samtliga samer fick skriva på en ansökan när de hade gått med på att flytta. I en sådan 

ansökan anhöll man vördsamt för sig och sin familj att med sina renar så snart det sig 

göra låter få tillstånd att flytta till namngiven sameby. Dock var det i själva verket inte 

några frivilliga ansökningar, utan det var lappadministrationen som dirigerade hela 

processen. Samerna var inte skrivkunniga vid den tiden. Lappfogdarna hade hand om 

verkställigheten av hela processen. 

 

Detta beskrivs på ett mycket bra sätt i artikeln av professorn i samisk historia Patrik 

Lantto, Lappfogdarna beslutade enväldigt om förflyttningar i tidskriften Samefolket år 

2019.   

I artikeln sägs bl.a. följande. 

”Lappfogdarna fick renskötarna att ansöka om att flytta men Patrik Lantto säger att 

det inte finns några tvivel kring att det rör sig om rena tvångsförflyttningar.  

- - - - -  

Dislokation var det populära ordet i samtiden, men här rör det sig om tvångsförflytt-

ningar. Det är olika grad av tvång. Han menar att man till en början försöker få det 

till att vara frivilliga flyttningar.  

- - - - - 

Men även inom lappväsendet vid något enstaka tillfälle så erkänner man att det rör sig 

om tvångsförflyttningar. Under 20- och 30-talen drabbas alla samebyar norr om 

Duortnosjarvi av tvångsförflyttningar. Allra flest flyttas från Geaggánvuopmi, 
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Könkämä. Söder om de här byarna får så gott som alla samebyar i Norrbotten och 

Västerbotten ta emot tvångsförflyttade familjer. 

- - - - - 

Det är flera stycken som på olika sätt försöker undvika att genomföra flyttningarna. 

Alla tvingas i slutänden iväg även om alla inte hamnar där det var avsett att de skulle 

hamna. Men bort från Norra Norrbotten skulle de, det var det som gällde och det var 

det som man genomförde. Renskötare själva vittnar om hur lappväsendet fortsatte att 

förflytta människor mellan samebyar ända in på 50-talet. Patrik Lantto har inte tittat 

närmare på det, men han säger att lappväsendet hade den makten inskriven i 

renbeteslagen.  

- - - - - 

De kunde bestämma att nej, det är för mycket renar i den här samebyn, nu flyttar vi 

över. Den makten hade de och jag är säker på att det har förekommit en hel del av den 

typen av omflyttningar, även om jag inte vet konkret hur det såg ut.  
- - - - - 

I boken tecknar Patrik Lantto en historia där samer har lite att säga till om. Lapp-

fogdarna styr nästan allt i människors liv på toppen av sin maktposition under 20- och 

30-talen. Det handlar inte bara om livsavgörande dramatiska händelser som tvångs-

förflyttningar. Lappfogdarna ransonerar mjöl, beslutar om fattigvård, vapenlicens och 

spritransoner.  
- - - - - 

Lappfogdarna har en väldigt stark maktposition gentemot samerna och de är en 

auktoritet som man har svårt att neka, säger Patrik Lantto. 
- - - - - 

Under de senare tvångsförflyttningarna har man inga förkontakter med renskötare. 

Ingen får heller möjlighet att i förväg ta reda på vad det är för plats man ska till. 

Lappväsendet bryr sig inte det minsta om lokalkännedom, kunskap och relationen till 

marken.  

- - - - - 

De här är ju nomader och dem kan vi bara flytta till ett nytt område. Det anses vara 

lättare att flytta en renskötande same än en fastboende jordbrukare. Så är det, absolut.  
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- - - - - 

I många fall försöker de ju säga nej, men det spelar ingen roll för Länsstyrelsen och 

lappväsendet, så de drabbas ju också av tvångsförflyttningarna. Det finns ingen för-

ankring, annat än att samebyarna formellt sett får vara med och säga vad de tycker. 

Familjen Omma, eller Heigásat som de kallas på samiska, kommer till Vapsten, fast de 

egentligen skulle tvångsförflyttas till Frostviken. 
- - - - - 

Ibland kan man höra i debatten att det här används emot de tvångsförflyttade men i 

själva verket är det få familjer i Västerbotten som har kommit dit de egentligen skulle 

tvingas. Patrik Lantto kallar det ”tillfälligheternas spel”. En orsak enligt Patrik 

Lantto kan vara att det var tre olika länsstyrelser som hade hand om tvångsförflytt-

ningarna.  
- - - - - 

I breven som de tvångsförflyttade får står det att om de inte flyttar tar man till 

tvångsmetoder. 

- - - - - 

Det är flera stycken som på olika sätt försöker undvika att genomföra flyttningarna. 

Alla tvingas i slutänden iväg, även om inte alla hamnade där det var avsett att de 

skulle hamna.”      
 

Detta framgår också mycket tydligt i Sameland i förvandling där Olof Andersson 

Omma, som var kusin till Olof Johansson Omma och Nils Johansson Omma uppgav: 

”Anledningen till att jag flyttade till Västerbotten var att jag fick ett ultimatum ställt av 

myndigheterna. Antingen skulle jag minska på renhjorden eller flytta. Eftersom jag 

ville fortsätta bedriva renskötsel så valde jag att flytta. Innan jag flyttade fick jag 

skriva på ett papper där jag skrev under på att jag var villig att flytta. Jag fick 

flyttningsbidrag men summan var inte så stor. Innan vi flyttade till Västerbotten 

så hade vi vårt sommarbete i Norge på öar och holmar. Men nu när Norge stängde 

gränserna så blev vi utan sommarland.” 
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Vid en renräkning som genomfördes under hösten 1925 framgick att det enligt åtagan-

dena i renbeteskonventionen fanns för många renar i Karesuandoområdet och att det 

uppkom ett behov att minska renantalet. Vid ett möte i januari 1926 med lapptillsyn-

ingsmannen Emil Lindström, där Johannes Henriksson Omma och hans söner Nils och 

Olof närvarade, förklarade sig familjen villig att omedelbart flytta till Västerbotten. Av 

diverse dokument framgår att om de inte frivilligt inkom med ansökningar skulle tvång 

komma i fråga. Den 10 mars 1926 skickade länsstyrelsen i Norrbottens län ansökning-

ar till länsstyrelsen i Västerbottens län för familjen Ommas räkning. 

 

I en skrivelse översändes ansökningar om tillstånd, att med renar till angivet antal 

flytta till Västerbottens län, från följande norrbottenlappar: Johannes Henriksson 

Omma 250 renar, Olof Johansson Omma 130 renar, Nils Johansson Omma 190 renar 

och Per Henriksson Omma 40 renar. I handlingen angavs som skäl för ”den sålunda 

ifrågasatta dislokation” följande. ”Vid 1925 års renräkning utröntes, att renstammen 

inom länet visade en avsevärd ökning från vad som konstaterats vid den år 1921 av 

1919 års lappkommitté föranstaltade räkningen, och jämväl de i senaste renlängden 

enligt 11 § i lapplagens upptagna antalen överskreds i oväntad grad av renräknings-

siffrorna. Beträffande lappbyalagen norr om Torne Träsk - Könkämä, Lainiovuoma, 

Saarivuoma och Talma - vilka för sitt sommarbete äro nödsakade att anlita områden 

inom Norge och enligt gällande renbeteskonvention dit få inkomma med tillhopa högst 

29 000 renar, visade renräkningen 45 935 renar. 

För nedbringande av renantalet inom tillåtna gränser har i Länsstyrelsens makt icke 

stått andra medel än nedslaktning till den gräns som utan att äventyra de olika hus-

hållens ekonomi var försvarligt samt förflyttning till byalag inom länet, där utrymme 

möjligen kunde beredas.   ….. Redan då dessa åtgärder planerades stod det för Läns-

styrelsen klart, att en tillräcklig reduktion inte stod att uppnå genom dessa anstalter, 

utan att en förflyttning utom länet var alldeles oavvislig, och Länsstyrelsen utbad sig 

för den skull på ett tidigt stadium från Eder besked, huruvida renar från ifrågavarande 

trakter kunde mottagas inom Västerbottens län.” 
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I december 1926 ändrade länsstyrelsen i Västerbottens län bröderna Ommas ansökan 

på så sätt att de istället skulle flytta till Jämtlands län, utan att fråga vederbörande om 

detta. Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Jämtlands län beslutade den 4 februari 1927 

i enlighet med ansökan. ”Som antalet renar i de lappbyar inom Norrbottens län från 

vilka flyttning finge äga rum till Troms fylke i Norge väsentligt överstege det i kon-

ventionen med Norge den 6 februari 1919 stadgade antal, hade förslag väckts att av 

ifrågakomna renar 3 308 stycken skulle överflyttas till Vesterbottens län samt att av 

dessa 1 978 stycken skulle beredas plats inom Vilhelmina södra lappby. En förut-

sättning härför har bland annat ansetts vara, att gränsen mellan denna lappby och 

Frostvikens lappby i Jämtlands län jämkades på sådant sätt, att det område som vore 

beläget norr om Raukasjövattendraget och öster om Gavastakälven, överfördes till 

Vilhelmina södra lappby. 

Efter förda underhandlingar och sedan lapparna i Frostvikens norra lappby blivit över 

förslaget hörda, har ifrågasatts att i stället för omreglering av lappbyarnas områden 

vissa norrbottenslappar borde tillåtas att med sina renar flytta till Jemtlands län. I 

anledning därav har Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Norrbottens län med över-

lämnande av vederbörande lappars ansökningar jämte därvid fogade avklipp av 

renmärken, i skrivelse den 24 december 1926 hemställt, att följande lappar från 

Könkämä lappby, nämligen 

Johannes Henriksson Omma med 350 renar 

Olof Johansson Omma                  130 

Nils Johansson Omma            190 

Per Henriksson Omma                   40 egna och 26 skötesrenar, tillhöriga Elli Ommas 

stärbhus, måtte tillåtas att med sina renar inflytta till Jämtlands län.  

- - - - 
Vad sålunda förekommit har Kungl. Maj:ts befallningshavande tagit i övervägande; 

och enär, enligt vad den verkställande utredningen giver vid handen, tillräckligt ut-

rymme finnes samt den ifrågasatta inflyttningen jämväl eljest lämpligen kan äga rum, 

prövar, med stöd av § 7 i lagen om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige den 

1 juli 1898, Kungl. Maj:ts Befallningshavande skäligt medgiva Johannes Henriksson 

Omma, Olof Johansson Omma, Nils Johansson Omma och Per Henriksson Omma 
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tillåtelse att med ovan uppgivna antal egna och skötesrenar inflytta till Frostvikens 

mellersta lappby:”  
 

Eftersom flytten innebar stora påfrestningar och renarna for norrut till gamla trakter 

bad bröderna om att få stanna i en av myndigheterna angiven sameby. De gjorde detta 

med hjälp av Claes Söderberg i ett brev till Länsstyrelsen i Västerbottens län daterat 

den 7 mars 1931. 

”Av det stora antal Karesuandolappar, vilka på grund av konventionen med Norge 

blivit nödsakade att med sina renar flytta från de gamla betesmarkerna i Karesuando 

till sydligare fjälltrakter, hava fyra, av vilka dock två utan familjer, erhållit tillstånd 

till inflyttning i Frostviken, Jämtland. Dessa lappar Johannes Henriksson Omma med 

sönerna Nils och Olov samt Per Henriksson Omma hava på sin flyttning söderut 

kommit fram till Arjeplouge lappby. De hava sammanlagt ett renantal av c:a 550 djur. 

Inom Arjeplouge lappby kunna de emellertid ej få kvarstanna utan måste flytta vidare. 

Liksom övriga nordlappar, vilka ännu ej framkommit till bestämmelseorten, hava de 

vid viten förelagts att innevarande vinter flytta vidare. Göra de ej detta inom viss tid, 

utdömas vitet, varefter deras renar tagas om hand och flyttas genom lappväsendets 

försorg. Om ett par veckor måste denna vidare flyttning sättas i gång. Själva säga sig 

dessa lappar ej kunna flytta till Jämtland, däremot önska de ingenting högre än att få 

flytta till någon trakt inom Västerbottens län, vars åtminstone nordligaste fjälltrakter 

de väl känna till, och där lapparna även känna dem väl. De äldre bland dessa lappar 

Johannes Henriksson Omma och Per Henriksson Omma äro nu gamla män och ej 

längre så mycket att räkna med såsom aktiva renskötare. Renarna skötes nu huvud-

sakligen av de yngre ogifta männen, främst av Nils och Olov J:son Omma. Dessa äro 

sällsynt goda och duktiga renskötare samt i övrigt ärliga och pålitliga män. Såsom 

sådana äro de säkerligen även kända av de lappar inom Västerbotten, vilka kommit i 

beröring med dem.  

Deras högsta önskan är, som ovan framhållits, att plats kunde beredas dem inom 

Västerbottens län. Då så är och de själva ej kunna göra en skriftlig framställning 

härom, får jag å deras vägnar göra en vördsam förfrågan, om någon möjlighet 

finnes, att de kunde beredas plats inom någon av Västerbottens läns lappbyar.” 
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Som svar på Claes Söderbergs brev hemställde lappfogden i Västerbottens län Hans 

Cederberg i brev till Kungl. Maj.ts Befallningshavande i Västerbottens län den 23 mars 

1931 att Ommas skulle medges flyttningsbete för sina renar inom Vapstens lappby 

under ett år räknat från den 1 februari 1931.  

 

I svar den 24 mars 1931 till Claes Österberg meddelade Kung. Maj:ts Befallnings-

havande flyttningsbete för bröderna Omma tillhöriga renar inom Vapstens lappby 

under ett år räknat från den 1 februari 1931. 

 

Med anledning av de stora svårigheterna för bröderna Omma att behålla renarna på de 

nya betesmarkerna, då renarna sökte sig till sina gamla betesmarker i Norrbotten, 

flyttade bröderna Omma inte omedelbart utan stannade den här gången inom Umbyn 

sameby. Så fram till år 1931 var de i Arjeplogområdet och 1931 flyttade de till Umbyn 

sameby. Samtidigt fick bröderna Omma tillstånd av myndigheterna att tillfälligt vårda 

renarna på Artfjäll inom Umbyns lappby. 

 

Till stöd för detta finns ett brev från lappfogden Hans Cederberg till Länsstyrelsen i 

Västerbottens län den 15 oktober 1931. I brevet sägs bl.a. följande. ”Slutligen befinner 

sig inom Västerbottens län Johannes Henriksson Omma och hans två söner Nils Jo-

hansson Omma och Olof Johansson Omma. Johannes Henriksson Omma är emellertid 

gammal och orkeslös och kan inte deltaga i renskötsel utan befinner sig i Strimasund 

hos sina släktingar. Renarna skötes av sönerna Nils och Olof. Beträffande denna 

familj hade den frivilligt anmält sig att flytta till Västerbottens län och avsikten var 

ursprungligen att dessa jämte ytterligare tre familjer skulle slå sig ned i Vilhelmina 

södra lappby men på grund av vissa omständigheter erbjöd sig Länsstyrelsen i 

Jämtlands län att taga emot dessa samt Per Henriksson Omma. Den sistnämnde 

kommer enligt meddelande från Norrbotten ej att flytta utan har plats beretts honom 

inom Arjeploug. Sålunda har förhållandet blivit, att den gamle orkeslöse Johannes 

Henriksson Omma och hans två söner Nils och Olof skola ensamma flytta ned till 
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Frostvikens mellersta lappby. Denna sakernas vändning motsätta de sig på det be-

stämdaste. De hava av Kungl. Maj:ts befallningshavande i Västerbottens län i skrivel-

se den 24 mars detta år erhållit medgivande att till och med den 1 februari 1932 med 

sina renar vistas inom Vapstens lappby. Därefter torde de med all säkerhet söka till-

stånd att för framtiden få bosätta sig inom Västerbottens län och är det min avsikt att 

söka hjälpa dem i detta fall, då de äro synnerligen dugande och intresserade ren-

skötare.  

På grund av vidriga omständigheter hava emellertid bröderna Omma förlorat större 

delen av sina renar, vilka dragit tillbaka till Arjeplougs lappby. Ett hundratal befinna 

sig inom Vapstens lappby, mellan ett och tvåhundra hava lapparna samlat ihop till 

Artfjäll inom Umbyns lappby och för närvarande äro bröderna Omma uppe i Arjeplog 

för att vid höstens skiljningar avhämta och återföra sina renar till Vapsten. Under 

instundande vinter komma ytterligare två familjer att nedflytta till Norrbottens län 

nämligen Nils Tomasson Skum till Grans lappby och Bjergenestjåkko samt Per 

Gustafsson Idivuoma till Rans lappby och Gillesnuolle samt fjälltrakterna väster 

om Tärnasjön.”  

 

I samband med tillståndet till tillfälligt flyttningsbete skrevs Nils Johansson Omma den 

18 november 1931 in i församlingsboken under Vapstens lappby. Johannes Henriksson 

Omma och Olof Henriksson Omma skrevs in den 18 januari 1932. Detta framgår av 

utdrag ur församlingsboken. 

 

Av ett brev från Hans Cederberg till lapptillsyningsmannen Karl August Andersson 

den 29 oktober 1932 framgår att Ommas under hösten 1932 fortfarande uppehöll sig i 

Umbyn. Brevet är skrivet drygt ett år efter det att det tillfälliga flyttningsbetet hade gått 

ut och lyder bl.a. 

”Åberopande vårt telefonsamtal igår får jag härigenom till bekräftelse av detsamma 

beträffande Nils Ommas flyttningar meddela följande. Omma får flytta tillsammans 

med de övriga lapparna från Strimasund under nedflyttningen tills hans broder 

kommer från Norrbotten med resten av renarna. Finner Omma det lämpligt att taga 

vård om de renar han har i Vapsten nu i höst medgives detta. Han skall i varje fall 
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under vintern flytta över till Vapstens vinterbetesmarker och detta i så god tid att 

uppflyttningen ej äventyras. Ni har att låta Omma taga del av denne skrivelse. Några 

ytterligare ändringar beträffande hans flyttningar kan icke medgivas.”  

 

Detta innebär att Nils Johansson Omma och hans bror Olof Johansson Omma under 

hösten 1932, dvs. då det tillfälliga flyttningstillståndet gått ut, medgavs att ta hand om 

sina renar i Vapsten samt att under vintern flytta över till Vapstens vinterbetesmarker. 

Det framgår vidare att det inte skulle komma att medges några ändringar beträffande 

hans flyttningar. Vi ser här att slutdestinationen var Vapsten. Det bekräftas av andra 

myndigheters skrivelser från den tiden, dvs. att de tillhörde Vapsten. 

 

I ett brev från lappfogden Hans Cederberg till lappmannan Olof Olofsson Blind, som 

var farfar till Nils Johansson Omma, den 30 maj 1933 anfördes: ”Med anledning av 

Eder skrivelse av den 24 dennes får jag härigenom meddela att det tyvärr icke finnes 

någon plats för Eder inom Vapstens lappby. Den plats som Tomas Klemetsson innehaft 

kommer att upplåtas till bröderna Omma. Emellertid är det möjligt att plats kan bered-

as Eder inom Vilhelmina södra lappby, men därom är det för tidigt att yttra sig nu. 

Reflekterar Ni på att flytta kan Ni ju till Länsstyrelsen insända ansökan därom.” 

  

I brev från lappfogden i Västerbottens län till Länsstyrelsen i Västerbottens län den 

3 augusti 1936 anfördes. 

”Under åren 1931 och 1932 förflyttades en del lappfamiljer från Norrbotten till olika 

lappbyar inom Västerbottens län. Beträffande två av dessa familjer nämligen bröderna 

Nils Johansson Omma och Olof Johansson Omma hade dessa hänvisats till inflyttning 

till Frostviken i Jämtlands län men på grund av särskilda omständigheter kommo de 

att stanna inom Västerbottens län och dirigerades med sina renar till Vapstens lappby. 

På grund av att deras renar haft benägenhet att draga norrut hava de emellertid 

kommit över till Umbyns lappby. Förutvarande lappfogde har enligt uppgift av 

vederbörande lapptillsyningsman och ordningsman vid olika tillfällen förständigat 

dem att flytta över sina renar till Vapstens lappbys område. Denna uppgift har för 

övrigt bekräftats av dem själva vid samtal som man haft med dem. Någon benägenhet 
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att efterkomma dessa anmaningar har bröderna Omma emellertid icke visat men hava 

försäkrat att de skola verkställa den anbefallda flyttningen instundande höst. För att 

undvika den eventualiteten att någon flyttning ej heller verkställes denna höst får jag 

med anledning av vad här ovan anförts vördsamt hemställa, att länsstyrelsen med stöd 

av bestämmelsen i 9 § 2 st. lagen den 18 juli 1928 om de svenska  lapparnas rätt till 

renbete i Sverige måtte förelägga nomaderna Nils Johansson Omma och Olof Johans-

son Omma att vid vite av förslagsvis 500 kronor för en var av bröderna före den 1 no-

vember 1936 verkställa flyttning med sina renar till Vapstens lappby vid äventyr om 

det försummas av vitets utdömande och att flyttningen verkställes tvångsvis på deras 

egen bekostnad.” 

   

Det framgår således att Ommas skulle flytta sina renar till Vapsten, men pga. problem 

med att renarna drog norrut hade de kommit över till Umbyns lappby. Ommas borde 

enligt brevet föreläggas vid vite att före den 1 november 1936 med sina renar flytta till 

Vapstens lappby.  

 

I enlighet med lappfogdens begäran förelades bröderna Omma av länsstyrelsen att vid 

vite flytta till Vapstens lappby, vilken de enligt beslutet ansågs tillhöra. 

 

I ett utdrag av protokoll från sammanträde, hållet inför länsstyrelsen i Västerbottens 

län landskansliet i Umeå den 6 augusti 1936, sägs följande.  

”I skrivelse, som inkommit till länsstyrelsen den 4 innevarande augusti, har lappfogd-

en i länet anmält att lapparna Nils Johansson Omma och Olof Johansson Omma, vilka 

tillhöra Vapstens lappby, sedan omkring år 1933 med sina renar uppehålla sig inom 

Umbyns lappbys område. Oaktat de av lappfogden vid ett flertal tillfällen förständigats 

att flytta åter till Vapstens lappby, hava de icke efterkommit föreläggandet, och 

hemställer nu lappfogden att bröderna Johansson Omma vid vite måtte föreläggas att 

återflytta till sin lappby. 

Vid föredragning härav beslöt länsstyrelsen med stöd av 9 § 2 stycket lagen den 18 juli 

1928 om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige förelägga Nils Johansson 

Omma och Olof Johansson Omma vid vite om 500 kronor för var av dem att före den 1 
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november 1936 verkställa flyttning med sina renar till Vapstens lappby; kommande 

länsstyrelsen i fall av tredska att utdöma vitet och antingen förelägga nytt förhöjt vite 

eller och föreskriva vidtagande på den tredskandes bekostnad av nödvändiga åtgärder 

för rättelses vinnande.” 

 

Till handlingen är fogat ett brev till landsfiskalen i Tärna distrikt enligt vilket denne 

skulle delge lappmännen Nils Johansson Omma och Olof Johansson Omma, vilka 

uppehöll sig i trakten av Strimasund, föreläggandet. 

 

Med anledning av länsstyrelsens föreläggande flyttade bröderna Omma till Vapsten 

och har bedrivit renskötsel i området sedan dess. De förekommer i renlängderna för 

Vapstens lappby från år 1936.  

 

En renlängd är en sammanställning av reninnehav med uppgifter om samebyns namn, 

där varje renägare och dess innehav av renar framgår. Renlängder upprättades av 

lappbyar för att myndigheterna skulle ha kontroll över att antalet renar inte översteg 

det som var tillåtet inom byn.  

 

Av renlängder från Umbyns lappby för år 1935 framgår att Olof Johansson Omma 

hade 588 renar och Nils Johansson Omma hade 731 renar. Av renlängden för Vapstens 

lappby år 1937 framgår att Nils Johansson Omma och Olof Johansson Omma hade 

renar i byn.  

 

Idag bedriver ättlingar till bröderna Omma renskötsel inom området. Per Henning Utzi, 

vars far fick tillstånd år 1947, bedriver också renskötsel inom Vapsten sameby. Till 

följd av rennäringslagens tillkomst år 1971 registrerades Vapstens lappby som sameby 

av länsstyrelsen i Västerbottens län i enlighet med beslut den 13 maj 1975.  
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I beslutet anfördes bl.a. följande. 

”Av utredningen i ärendet framgår att de personer som undertecknat den först ingivna 

ansökan, Anders Erling Omma m.fl. är medlemmar i Vapsten sameby enligt 11 § ren-

näringslagen (1971:437). 

Länsstyrelsen har funnit att de av Anders Erling Omma m.fl. ingivna stadgarna för 

samebyn tillkommit i föreskriven ordning och ej innehåller något som strider mot lag 

eller författning. Ej heller i övrigt föreligger något hinder mot registrering av Vapsten 

sameby på grundval av den först ingivna ansökan. 

Länsstyrelsen bifaller ansökan av Anders Erling Omma m.fl. om registrering av 

Vapsten sameby. 

Länsstyrelsen har denna dag avslagit ansökan av Jonas Barruk om registrering av 

samebyn.”  

 

Den ansökan som beviljades undertecknades av Anders Erling Omma, Per Johannes 

Omma, Nicolaus Utzi, Tomas Omma, Nils Omma och Henrik Omma, som var den 

dåvarande styrelsen i samebyn. 

 

Länsstyrelsens beslut den 13 maj 1975 att avslå Jonas Barruks ansökan om registrering 

överklagades till Kammarrätten, som inte gjorde någon ändring, och till Regerings-

rätten som inte meddelade prövningstillstånd. 

 

Idag bedriver samtliga svarande renskötsel. Vissa är regelrätta renskötare, andra är 

”husfolk” som hör till renskötarens hushåll. Ingen av svarandena är född i Karesuando. 

De flesta av dem är födda i Vapsten. Det går inte heller att helt särskilja släkterna från 

kärandens förfäder. Så är Merete Omma och Ole-Henrik Omma släkt med vissa av 

kärandenas förfäder, t.ex. Östergren och Stångberg. 

 

När och hur kärandena har förlorat rätten till renskötsel 

Genom 1886 års renbeteslag kollektiviserades renbetet, vilket innebar att de tidigare 

lappskattefjällen och lappskattelanden sammanfördes till lappbyar, inom vilka renbetet 
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blev gemensamt. Genom 1886 års lag skulle fördelningen i lappskatteland helt av-

skaffas, men länsstyrelsen i Västerbotten fortsatte att inrymma samer på lappskatte-

land även efter det året.  

 

Lappskattelanden som institut försvann i administrativ mening år 1897. Därefter 

ersattes lappskattelanden helt av lappbyar som administrativa enheter, vilket bekräftas 

bl.a. av den kungörelse av år 1899 som kärandena har åberopat. Den kungörelsen visar 

hur fördelningen av lappbyar såg ut år 1899. Det framgår också vilka personer som 

ingick i Vapstens lappby på den tiden.  

 

Enligt renbeteslagen från år 1898 stadgades att andra lappar än de som tillhörde lapp-

byn inte fick vara i lappbyn med sina renar under tiden maj till september. I 1928 års 

lag befästes principen att endast medlem i en lappby kunde bedriva renskötsel. I 

samma lag stadgades i 8 § för första gången vem som ansågs tillhöra en lappby.  

 

Även dagens rennäringslag stadgar att endast den som är medlem i sameby har rätt att 

bedriva renskötsel. 

 

Den nybildade ideella föreningen Vapstens lappby består idag av ättlingar till samer 

som bott eller alltjämt bor i Tärnaområdet. Under 30- och 40-talet bedrev ett fåtal av 

deras förfäder renskötsel inom Vapsten, men har så småningom lämnat renskötseln för 

andra sysslor eller flyttat från området. Ingen av kärandena bedriver renskötsel idag 

inom området. 

 

Under perioden från år 1916 och framåt har det skett inflyttning till Vapstenområdet. 

Anledningen till detta har varit att många samer inom området har lämnat renskötseln 

för att övergå till andra sysslor såsom jordbruk. Detta framgår bl.a. av utdrag ur Lena 

Berlins bok Något om nomaderna i Tärna socken: 

”Ytterligare en omständighet har i detta sammanhang sin betydelse. Under åren 

närmast före och efter 1920 inflyttade ett antal vilhelminalappar till Vapsten. Vissa 

fjäll i Vilhelmina socken hade nämligen ett alltför stort renbestånd, medan renantalet i 
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Vapsten däremot avsevärt sjunkit, både på grund av dåliga betesår och på grund av en 

alltmer tilltagande hopkoppling av renskötsel och jordbruk. De sista resterna av den 

intensiva metoden försvunna genom karesuandolapparnas inflyttning. Eftersom dessa 

nomader haft så stor betydelse för renskötselförhållandena i de här behandlade om-

rådena, kan det vara skäl i att något närmare gå in på orsakerna till deras inflyttning 

och de förhållanden som betingat speciella renskötselmetoder.” 

 

I ett tillägg till förundersökningsprotokoll år 1951 gällande Ida Karolina Sjulsson 

angående misstanke om olovligt fiske i Kronans vatten i Skorarn (Lövträsket) och 

Djupsjön inom Tärna socken under tiden 19/8 - 1/9 1951 framgår att hennes make 

Johan Sjulsson på 1920-talet övergått till jordbruk. Där sade kronoåbon Johan Samuel 

Johansson ”Johansson uppgav i stort sett i likhet med sin maka Gustava Johansson. 

Sedan 1920-talet ägnade sig Sjulsson i huvudsak åt skötseln av jordbruket. Det var 

endast tidvis han var i renskogen. Vintertid brukade han alltid vara hemma.” och 

angående hemmansägare Nils August Andersson-Vinka, släkt med Lingebrant och 

Kent Vinka, att denne tidigare hade sysslat med renskötsel, men slutat med det. 

”Omkring år 1940 började Sjulsson bli sjuklig. Han slutade då att vara i renskogen 

men hjälpte till med jordbruket i mån av krafter. Att Sjulsson slutat som aktiv 

renskötare berodde sannolikt på att renantalet gått ned och att krafterna så 

småningom avtagit.”  

  

Svarandena menar att kärandenas ättlingar har sökt sig bort från renskötseln. Att syssla 

med renskötsel var lika med ett liv med låg materiell standard. På den tiden flyttade 

bl.a. Bo Barruks farfar Nils Engelbert Nilsson Barruk till Vapsten år 1923. Göta-

Louise Bäckmans far Tomas Lambert Klemetsson flyttade år 1917 från Vilhelmina 

norra till Vapsten. Johan Stångbergs far kom år 1890 från Umbyn. Således var de 

inflyttade till Vapsten på samma sätt som svarandenas förfäder. 
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Svarandena har undersökt vilka som har varit medlemmar i lappbyn genom åren och 

har då tittat på den utredning som lappkommittén gjorde 1921 inför 1928 års renbetes-

lag. Man gjorde en undersökning avseende tiden före och efter bröderna Ommas flytt. 

I lapputredningen gjordes en räkning över lappbefolkningen i Sverige.  

 

I denna anges vilka som ingick i Tärna församling. Under Vapstens lappby finns 

följande personer upptagna. Nils Axel Bergmark, Maria Margareta Andersdotter 

Stångberg, Anders Andersson Winka, Nils Johan Axelsson, Nils Andersson Winka, 

Lars Cyrellus Klemetsson, Tomas Lambert Klemetsson, Johan Abraham Andersson 

Winka, Nils Andersson Skott och Anna Walborg Enoksdotter.Av dessa personer är det 

endast Maria Margareta Andersdotter Stångberg som är släkt med några av kärandena. 

 

I utdrag från volym 9 i lapputredningen som avsåg uppgifter från lappfogdar och 

pastorsämbeten angående lappbefolkningen den 31 december 1920 anges. 

Nr 85 Johan Sjulsson (förfader till Sara Holmqvist Åsdell): Han har idkat renvård cirka 

10 år, därefter hemmansägare. Han är i sin tur gift med lappska. Brukar fastigheten. 

Nr 86 Jonas Oskar Israelsson (far till Oliver Israelsson): Aldrig renvårdare. Hemmans-

ägare gift med lappska. 

Nr 91 Nils August Andersson Winka (farfar till Jan-Erik och Bo Lingebrant samt Kent 

Vinka): Renvårdare i cirka 5 år. Äger och brukar hemman. Hade några renar för vilka 

det finns renvårdare. Gift med lappska. 

Nr 103 Israel Herbert Östergren (farfar till Peter, Katinka och Erik Östergren): Svensk, 

gift med lappska. Hemmansägare, vilket kan avse skogsbruk eller jordbruk. 

 

Att kärandenas förfäder har slutat med renskötsel bekräftas också av de ingivna 

renlängderna mellan år 1926 och år 1957. 

 

I renlängden från år 1926 upprättad hos lappfogden i Västerbottens län anges: 

Axel Nilsson Bergmark med hustru 

Lars Klemetsson med 155 renar 

Tomas Lambert Klemetsson och hustru med 310 renar 
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Sigrid Klemetsson 

Kristoffer Laula och hustru 

Lars Johan Nilsson Barruk med hustru 102 renar 

Lars Johansson med hustru 

Albertina Andersson 

Johan Stångberg, som skötte 248 renar åt fadern Axel Stångberg. (Det var bara han 

som är förfader till några av kärandena). 

Kristoffer Klemetsson med 47 renar 

Änkan Maria Barruk med 2 renar 

 

Kärandena har undrat varför svarandena valde år 1932 som avgörande tidpunkt och 

tidsavgränsningen 1932 - 1957. Det är ostridigt i målet att det fanns ett tillstånd för 

tillfälligt flyttningsbete fram till år 1932. Svarandena anser att den tidpunkten är 

relevant för att se vilka som var med i Vapstens lappby under den tiden eftersom det 

inte fanns några synpunkter på inflyttning i enlighet med det tillfälliga flyttningsbetet. 

 

Lambert Klemetsson, Kristoffer Laula med hustru, Lars Johan Barruk med hustru, Lars 

Johansson, Johan Stångberg, den ende som är förfader till någon av kärandena, och 

änkan Maria Barruk var med i byn. 

 

Renlängderna visar även hur människor flyttade in och ut till och från lappbyn och hur 

det förändrades under åren. 

 

I renlängden för år 1935 dyker Jonas Barruk upp som renskötare. Johan Stångberg var 

kvar med 72 renar. Inga andra förfäder till några av de andra kärandena än familjerna 

Stångberg och Barruk finns med i renlängderna. 

 

I renlängden för år 1937 finns för första gången Nils Johansson Omma och Olof 

Johansson Omma med. Övriga upptagna är bl.a. Axel Stångberg, Johan Stångberg med 

68 renar och Sivert Stångberg med 2 renar. Troligen var Lars Barruk med då också. 
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Renlängderna har därefter något förändrat utseende på så sätt att man har lagt till nya 

kolumner där det står renar tillhörande renskötande lappar och i en separat kolumn har 

angetts skötesrenar. Man har där delat upp skötesrenar i enlighet med 14 § 1 och 14 § 2 

renbeteslagen. I 14 § 2 1928 års renbeteslag står, att tillhör lapp ej lappby må han där 

han har sitt hemvist […] hava renar i vård hos renskötande lapp till ett antal av högst 

20 renar per hushåll. Det är alltså skötesrenar för lapp som ej tillhör lappby. 

 

I renlängden för år 1942 finns Johan Stångberg med 88 renar. Det är bara han som var 

renskötare och som är släkt med några av kärandena. I renlängden finns Nils Johans-

son Omma och Olov Johansson Omma med. Jonas Barruk finns med, men enbart med 

40 skötesrenar enligt 14 § 2 stycket renbeteslagen. 

 

I renlängden för år 1957 finns upptagna bl.a. Nils Johansson Omma, Nils Olov Omma, 

Olof Johansson Omma och Nicolaus Persson Utzi som regelrätta renskötare. Johan 

Stångberg finns ej längre med. Hans bror Anders Hans Stångberg har 11 skötesrenar 

som är Johan Stångbergs. Johan Stångberg och hans familj flyttade från Vapsten år 

1957. Anders Hans Stångberg hade inga barn och ingen av kärandena är ättling till 

honom. 

 

I ett brev från Johan Stångberg den 12 februari 1961 som hans advokat skickade till 

lappfogden Henrik Ritzén anförde han. ”Med anledning av förestående utbetalning 

från Vattenfall av ersättningar till renägare inom Tärna för skador förorsakade av 

vattenregleringar. Får jag härmed göra en förfrågan huruvida jag som f.d. renskötare 

inom Vapstens lappby kan ifrågakomma som berättigad till ersättning.”  

 

Enligt utdrag ur församlingsbok för Vapstens lappby står familjen Stångberg som 

utflyttade från Vapsten den 5 november 1957. Familjen Stångberg skrevs in i för-

samlingsboken för Storsand med anledning av flytten från Vapsten. 

 

Eftersom kärandena har åberopat förhör med Tomas Lambert Klemetssons dotter 

Louise Bäckman har svarandena åberopat ett beslut om tillstånd för Tomas Lambert 
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Klemetsson om tillstånd att flytta till Vilhelmina norra lappby. I beslut den 3 sep-

tember 1936 anförde Länsstyrelsen bl.a. följande: ”prövar …… skäligt meddela 

sökanden rätt att inflytta till Vilhelmina norra lappby samt därvid nyttja Vardefjäll 

som renbetesland.” Det gäller lappmannen Tomas Lambert Klemetsson.  

 

Av en tidningsartikel om Tomas Lambert Klemetsson framgår att denne flyttade från 

Vapsten pga. att hans fru hade fått anställning som turistvärdinna och flyttat tidigare, 

inte pga. utträngning. 

 

Det är svarandenas uppfattning att kärandena inte har bedrivit renskötsel. Tomas 

Stångberg har aldrig varit verksam inom renskötsel tidigare. Hans far Johan Stångberg 

var renskötare fram till 1950-talet och gick därefter över till annan sysselsättning. Han 

arbetade bl.a. med anläggningsarbeten för Vattenfall. Tomas Stångberg flyttade den 5 

november 1957 ur Vapsten tillsammans med Johan Stångberg, Axel Olof Stångberg 

och Sigrid Stångberg. Sigrid Stångberg arbetade som lärare bla. till Inger-Ann Omma. 

Tomas Stångberg var vaktmästare på sameskolan i Tärnaby. Torkel Stångberg och 

Andreas Stångberg är båda söner till Sigrid Stångberg och har aldrig bedrivit ren-

skötsel inom Vapsten sameby. 

  

Oliver Israelsson har varit dräng åt en renägare i Umbyn sameby och har enligt uppgift 

sökt medlemskap i Umbyn sameby. Han har aldrig bedrivit renskötsel inom Vapsten 

sameby.  

 

Tony Olofsson, Tord Olofsson och Jan Olofsson har aldrig bedrivit renskötsel inom 

Vapsten sameby. Tord Olofsson är egen företagare som helikopterpilot. Tony Olofsson 

är egen företagare. Deras mor och far har inte heller ägnat sig åt renskötsel. 

 

Bo Lingebrant och Jan-Erik Lingebrant har aldrig innehaft renar eller bedrivit rensköt-

sel inom Vapsten. De är ättlingar till Anders August Andersson Vinka som slutade 

bedriva renskötsel på 1920-talet då han övergick till jordbruk.  
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Tage Johansson har aldrig bedrivit renskötsel inom Vapsten sameby. Hans föräldrar 

Per Andreas Andersson och Signe Helena Johansson har haft annat stadigvarande yrke.    

 

Peter Östergren, Erik Östergren och Katinka Östergren har aldrig bedrivit renskötsel 

inom Vapsten sameby. De är barn till Tage och Astrid Östergren. Tage Östergren har 

aldrig arbetat inom renskötseln.  

 

Monika Rickefors och Karl Göran Hansson har aldrig bedrivit renskötsel inom Vap-

sten sameby. 

 

Enligt utdrag från församlingsboken för Rönnbäck flyttade Bo Barruk från Vapsten till 

Rönnbäck den 21 oktober 1956. Bo Barruk har aldrig bedrivit renskötsel inom Vapsten 

sameby. Däremot hade hans far Jonas Martin Barruk skötesrenar inom Vapstens lapp-

by på 1940-talet och bedrev renskötsel inom Vapstens lappby på 1930-talet.  

 

Sara Holmkvist Åsdell har aldrig bedrivit renskötsel inom Vapsten sameby. Hon 

arbetar som lärare i matematik och fysik.  

 

Markus Törngren och Kent Winka har aldrig bedrivit renskötsel inom Vapsten same-

by.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ättlingar till familjerna Stångberg och Barruk 

har bedrivit renskötsel eller haft skötesrenar inom Vapstens lappby men upphörde med 

det under åren 1956 - 1957. En minskning av deras renantal har skett gradvis från 30-

talet fram till år 1957 då den upphörde. Denna minskning beror inte på utträngning 

utan är resultatet av aktiva val hos kärandenas ättlingar. Utöver detta har de flesta av 

kärandena inte bedrivit någon renskötsel inom Vapsten sameby alls och har över 

huvud taget inte ens ägt renar. Flera av kärandena kan inte ens härleda någon ren-

skötselrätt till sina förfäder.  
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Vissa av kärandenas ättlingar har enligt renlängder innehaft s.k. skötesrenar inom 

Vapsten. Den som äger renar kan överlåta åt en medlem i en sameby att sköta om 

dennes renar. Det är ett system som bygger på ömsesidigt förtroende mellan de bofasta 

och renskötare. En person som hade skötesrenar ansågs dock inte själv bedriva någon 

renskötsel i 1928 års renbeteslags bemärkelse. Det faktum att till exempel Jonas 

Israelsson hade skötesrenar hos Olof Tomas Johansson Omma, en av svarandenas 

förfäder, vittnar om att det fanns goda relationer mellan renskötarna inom Vapstens 

lappby och de bofasta och motsäger kärandenas påståenden om utträngning. 

 

Kärandena har sedan många år tillbaka på ett eller annat sätt velat komma i åtnjutande 

av samma rättigheter som medlemmarna i Vapsten sameby har. Motivet till stämning-

en är av ekonomisk natur. Detta började i samband med Abelvattnets vattenregleringar 

där det visade sig att vissa lappbyar, däribland Vapsten, skulle erhålla intrångsersätt-

ning. Delar av kärandegruppens förfäder fick ersättning för förlust av skötesrenar, men 

omfattades inte av rätten till ersättning för skada på renskötseln. Denna tillföll bara 

regelrätta renskötare. 

 

Redan under 1970-talet försökte en grupp samer som kallade sig för delägare i Vap-

stens lappskatteland och som delvis bestod av kärandena att avhysa familjen Omma 

från Vapsten. I en skrivelse den 14 juni 1971 till Länsstyrelsen i Västerbottens län 

skrev Jonas Barruk, Tage Östergren och Anders Andersson Vinka med flera och 

yrkade att Länsstyrelse omedelbart skulle avhysa Nils Johan Omma och Olle Omma 

med alla sina renar från Vapstens lappby. De anförde även att ”alla frågor, som rör 

ersättningar av penningmedel, skall vila till dess ovannämnda Karesuandolappar 

avflyttat från lappbyn”.  I beslut den 22 juli 1971 lämnade länsstyrelsen ansökan utan 

åtgärd. 

 

I en annan skrivelse till Konungen den 29 juni 1971, skrev Jonas Barruk, Erik Nilsson 

och Albert Vinka följande.  

”Enligt möte i Värnamo i Storumans kommun den 29 maj 1971, där en stor del av 

ursamerna inom Vapstens och Umbyns Lappbyar var samlade. Beslöts att ingå till 
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Kungl. Maj:t med begäran om bättre rätt till land och vatten i enlighet med urminnes 

hävd, och erkännande av rätten till lappskattelanden. 

I början av 1930-talet inflyttade samer från Norrbotten - Karesuando - med sina renar 

till denna sameby. Detta enligt vårt förmenande med lappväsendets - Länsstyrelsens - 

goda välsignelse. Huruvida iakttagits de bestämmelser som renbetes- och rennärings-

lagen föreskriver i dess anda och mening, torde vara tvivelaktigt och outrett.  

Inom Vapstens lappby har de största renägarna av den ursprungliga stammen måst 

flytta ut, och de smärre renägarna har blivit helt utan renar. Trots påpekanden och 

Länsstyrelsens insyn i förhållanden har inga åtgärder vidtagits. Trots att märknings-

förfaranden och metoder i övrigt används som icke har varit och är brukligt bland 

ursamerna, eller har stöd i renbeteslagen. Anmälningar och påpekanden synes som 

det stannar vid utredningar. Om det är med Länsstyrelsens goda vilja som det synes 

stanna därvid, kan man ställa sig frågande?  

Deras uppträdande i övrigt går ut på att utestänga ursamerna från att nyttja och 

behålla sina rättigheter, samt utestänga dem från lappbyn, som innebär nyttjande 

av rättigheter enligt urminnes hävd.  

Vi kräver att ursamerna och deras ättlingar skall ha rätt att utan hörande av de in-

flyttade återuppta och driva renskötsel. Om utrymmet är begränsat så fordrar vi att 

de inflyttade måste lämna plats åt oss. 

Vidare skall de inte ha rätt att bestämma och stänga av den av Vattenfall brutna och 

nyttjade vägen för Gejmåns kraftstation och Abelvattnets reglering. Nu är vägen 

stängd för ursamerna och ortsbefolkningen. 

Vidare skall alla skadeersättningar som utdöms av vattendomstolen tillfalla ursamerna 

med urminnes hävd och ortsbefolkningen.” 

 

Dessa åtgärder från den grupp som kallade sig ursamer har inte lett till någon fram-

gång. I beslut den 2 november 1973 lämnade jordbruksverket besvären utan bifall och 

lämnade vad Jonas Barruk och Erik Nilsson anfört i skrivelse utan åtgärd. 
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De myndigheter som fick yttra sig i ärendena, bl.a. Kammarkollegiet, ansåg att de 

dåvarande medlemmarna i Vapstens lappby lagligen utövade renskötselrätten inom 

Vapsten.  

 

I ett koncept till yttrande till statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet 

den 3 mars 1973 anfördes bl.a. följande.  

”Av uppgifter i besvärsärendet framgår, att renskötande samer från Norrbottens län 

inflyttat till Vapsten sameby på 1930-talet. Enär klagandena i förevarande ärende 

ifrågasatt lagligheten av denna inflyttning, har kammarkollegiet hos länsstyrelsen an-

hållit om avskrift av det beslut, varigenom tillstånd meddelats till inflyttningen, samt 

om lån av de handlingar, på vilka beslutet grundats. Med anledning härav har läns-

styrelsen till kollegiet överlämnat i avskrift två sina skrivelser 1931-03-24, den ena 

ställd till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Norrbottens län och den andre till lapp-

fogden Claes Österberg, Luleå. Av skrivelserna, vilka bifogas, framgår, att de ifråga-

varande samerna med släktnamnet Omma och hemvist i Karesuando socken haft till-

stånd att flytta till Frostviken i Jämtlands län, men hellre velat inflytta till någon trakt 

inom Västerbottens län, vars nordligaste fjälltrakter de väl känt till. Något dylikt in-

flyttningstillstånd synes de emellertid inte ha fått men däremot medgivande till flytt-

ningsbete för dem tillhöriga renar (ca 550) inom Vapstens lappby under ett år, räknat 

från 1931-02-01.  

Om innehållet i de från länsstyrelsen sålunda överlämnade skrivelserna på ett ut-

tömmande sätt redovisar vad som förekommit vid Norrbottenssamernas inträde i 

Vapstens lappby i början av 1930-talet, kan konstateras, att något tillstånd till in-

flyttning i lappbyn enligt 9 § renbeteslagen inte meddelats men väl ett tidsbegränsat 

tillstånd enligt 10 § i lagen att uppehålla sig med sina renar inom Vapstens betes-

område. Tydligen har omständigheterna varit sådana, att Norrbottenssamerna seder-

mera utan ytterligare medgivande ansetts kunna kvarstanna såsom medlemmar i 

Vapstens lappby. 

Härav kan dock inte dras slutsatsen, att detta på så sätt tillkomna medlemskapet för-

blivit olagligt. Kravet på länsstyrelsens tillstånd till inflyttning i lappby har i förarbet-

ena till 1928 års renbeteslag (prop. 1928:43 s. 92) betecknats såsom väsentligen en 
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ordningsföreskrift till förekommande av trängsel och andra olägenheter inom de 

särskilda lappområdena. De tvångsmedel gentemot otillåtna inflyttningar, med vilka 

Konungens befallningshavande utrustats enligt 9 och 10 §§, har inneburit befogenhet 

för myndigheten att ingripa, om det visat sig nödvändigt, men inte skyldighet att häva 

en utan tillstånd verkställd inflyttning, som inte förorsakat några nämnvärda olägen-

heter. I förevarande fall synes inflyttningen av Norrbottenssamerna snarast ha varit 

till gagn för renskötseln inom Vapsten sameby, som i fråga om rationell renskötsel 

torde inta en framskjuten plats bland samebyarna. Uteblivandet av åtgärder från 

länsstyrelsens sida att häva inflyttningen får anses efter hand ha konsoliderat Norr-

bottenssamernas medlemskap i Vapsten sameby och de bör därför numera betraktas 

som medlemmar i byn enligt 11 § 1. rennäringslagen.” 

 

Kammarkollegiet hemställde att skrivelsen av Jonas Barruk och Erik Nilsson lämnades 

utan åtgärd och att besvären av Jonas Barruk och Tage Östergren över beslut av läns-

styrelsen att avvisa yrkandet om avhysning från Vapstens lappby lämnades utan bifall. 

 

När Kammarkollegiet konstaterade att Norrbottensamernas rätt hade konsoliderats 

skedde det utan att nämna att länsstyrelsen i augusti 1936 beordrade Norrbottensam-

erna att flytta till Vapsten sameby. Det förefaller som att Kammarkollegiet vid sitt 

yttrande inte hade tillgång till alla de handlingar som svarandena har presenterat i 

detta mål. 

 

Några av de nuvarande medlemmarna i Vapstens lappby har ansökt om registrering av 

Vapsten sameby hos länsstyrelsen, vilket har avslagits av förvaltningsdomstolarna. För 

det fall kärandena har haft synpunkter på hur registreringsförfarandet gått till skulle 

dessa synpunkter ha framförts i överklagandeskrifter till kammarrätten, men det har 

inte gjorts.  

 

Påstådd utträngning 

Det bör vara ostridigt i målet att det inte fanns några förfäder till kärandena som efter 

år 1957 idkat renskötsel inom Vapstens lappby. Det har förekommit många påståenden 
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om s.k. utträngning, men de är svåra att bemöta. Det kan inte vara fråga om utträng-

ning efter år 1957. 

 

Vapsten sameby är registrerad av Sametinget i enlighet med gällande lag. Det råder 

ordning och reda i samebyn. Detta framgår bl.a. av en överenskommelse med Lant-

bruksnämnden den 20 februari 1981 och 13 mars 1981 avseende att samebyn ska 

redovisa förteckning över renskötande medlemmar, aktuella renmärken, göra en 

förutsättningslös bedömning för byn att bevilja medlemskap för ytterligare företag, 

utslagning av strövrenar, meddela grannsamebyar om höstskiljning m.m., besvara 

remissvar m.m., att inte kvarlämna skiljningsskockar inom grannsamebyarna, att utföra 

räkning av samebyns renar. Företrädare för Vapsten sameby inkom med yttrande över 

överenskommelsen den 19 november 1981. 

 

Beträffande påståendet om felaktig märkning finns ett beslut av biträdande landsfogd-

en den 26 juni 1964 att inte väcka åtal mot Nils O Omma i mål om tjänsteförsummelse 

i samband med märkning och försäljning av renar.  

 

Generellt sett går det inte att närmare bemöta kärandenas svepande påståenden om hur 

Vapsten sameby och dess medlemmar har bedrivit renskötseln. Frågan är dock irrele-

vant eftersom det är myndigheternas uppgift att bedöma om renskötseln utövas enligt 

vid var tid gällande regelverk. Uppenbarligen har myndigheterna ansett att Vapsten 

sameby och dess medlemmar bedriver renskötsel på ett korrekt och ändamålsenligt 

sätt. Annars hade man ingripit. 

 

Det är statens beslut och agerande som la grunden för den aktuella konflikten och som 

ledde till att dessa två grupper inte kan finna någon grund för gemensamma diskus-

sioner sinsemellan för att lösa situationen. Statens ansvar är alltså uppenbart. 
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5 ÖVRIG UTREDNING 

5.1 Skriftlig bevisning 
 

Vapstens lappby m.fl. 

1.  Släktutredning avseende kärandena  

2.  Lennart Lundmark, Mark och rätt i Sameland, 2008 s. 139 ff. 

3.  1825 års jordebok för Westerbottens läns lappmarker 

4.  1882 års jordebok för Westerbottens läns lappmarker 

5.  1899 års jordebok för Westerbottens läns lappmarker 

6.  Protokoll från sammanträde den 12 januari 1899 i Lycksele tingshus med Tärna och 

Sorsele socknars fjällappar 

7.  Beslut den 2 februari 1932 om beviljande av flyttningsbete 

8.  Protokoll från Vapsten samebys årsstämma den 1 februari 1973 

9.  Stadgar för Vapstens Lappby den 1 februari 1973 

10. Utskrift av förhör den 10 maj 1982 med lapptillsynsmannen Folke Grubbström 

11. Promemorior upprättade av Jonas Barruk och Kappfjell 

12. Patrik Lantto, Consequences of State Intervention; Forced Relocation and Sami 

Rights in Sweden 1919 - 2012 s. 53 ff.  

13. Renlängder 

14. Dokument gällande intrångsersättning från Vattenfall pga. reninnehav 1967 

15. Lappfogdens förhörsprotokoll 1930 - 1935 

16. Protokoll från Umbyn sameby den 15 oktober 1978 

17. Utskrift av polisförhör den 31 mars 1982 med Nicolaus Utzi 

18. Lycksele tingsrätts dom den 28 april 1988 angående Per Johannes Omma 

19. Protokoll från Vapsten samebys årsmöte den 12 augusti 1979 

20. Brev den 19 maj 1981 från Lantbruksnämnden i Västerbottens län till Läns-

styrelsen 

21. Utskrift av polisförhör den 23 februari 1982 med lapptillsynsmannen Folke 

Grubbström 

22. Artikel i Folkbladet den 31 oktober 1979 
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23. Artikel i Folkbladet den 27 maj 1983 

24. Lantbruksnämndens i Västerbottens län förteckning över renmärken 

25. Renlängder 

26. Uppdaterad graf över renlängder 

27. Karesuandosamernas brev den 6 juni 1980 till vissa Ursamer 

28. Redogörelse för släkten Stångberg 

29. Åklagarens beslut den 25 oktober 1973 att inte väcka åtal mot Alf Östergren 

30. Protokoll från sammanträde den 13 och 14 januari 1916 med nomadlapparna inom 

Vapsten 

31. Uppbördsbok för Lycksele Härads Lappbyar den 31 december 1873 

32. Kungörelse av Konungens Befallningshafvande i Westerbottens län år 1898 

33. Yttrande från Vilhelmina norra sameby den 9 oktober 1978 

34. Lennart Lundmark, Lappen är ombytlig, ostadig och obekväm 

35. Patrik Lantto, Tiden börjar på nytt. En analys av samernas etnopolitiska 

mobilisering i Sverige 1900 - 1950, Umeå 2000 s. 250 - 253. 

36. 1958 års renlängd 

37. Utskrift av intervju med Thomas Lambert Klemetsson 

38. Polisanmälan den 27 juli 1970 av Gotthard Larsson, Vilhelmina norra lappby 

39. Meddelande den 19 september 1979 från länsåklagare L G Andersson till 

Lantbruksstyrelsen 

40. Handling från Lantbruksnämnden i Västerbottens län 

41. Lena Berlins rapport 

42. Sameland i förvandling, s. 28 

43. Utskrift av förhör den 5 oktober 1982 med Folke Grubbström 

44. Brev den 18 mars 1981 från konkursförvaltare Lloyd Kaiding 

45. Protokoll från sammanträde för huvudförhandling vid Nedre Norrbygdens 

Vattendomstol den 5 och 6 november 1968 

46. Ernst Manker, De svenska fjällapparna, 1947 s. 491 

47. Audiovisuell syn, uppspelning av radioprogrammet Tvångsförflyttningen. 
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Vapsten sameby m.fl. 

1. Brev den 26 mars 1926 från Länsstyrelsen i Norrbottens län till Länsstyrelsen i 

Västerbottens län. 

2. Lappfogden i Norrbottens södra distrikt Claes Österbergs brev den 7 mars 1931 till 

Länsstyrelsen i Västerbottens län. 

3. Lappfogden Hans Cederbergs brev den 23 mars 1931 till Kungl. Maj:ts 

Befallningshavande i Västerbottens län. 

4. Brev den 29 oktober 1932 från Lappfogden i Västerbottens län Hans Cederberg till 

Lapptillsyningsmannen Karl August Andersson. 

5. Lappfogden Hans Cederbergs brev den 30 maj1933 till Olof Olofsson Blind 

6. Lappfogden i Västerbottens län brev den 3 augusti 1936 till Länsstyrelsen i 

Västerbottens län. 

7. Länsstyrelsens i Västerbottens läns föreläggande den 4 augusti 1936. 

8. Länsstyrelsens i Västerbottens läns resolution den 3 september 1936. 

9. Renlängder för Vapstens lappby åren 1932, 1942, 1953 och 1957. 

10. Utdrag ur församlingsbok för Vapstens lappby 

11. Utdrag ur församlingsböcker för Vapstens lappby och Storsand 

12. Utdrag ur församlingsbok för Rönnbäck 

13. Brev den 12 februari 1961 från Johan Stångberg till lappfogden Hilding Ritzån 

14. Brev den 14 april 1971 från Jonas Barruk till Länsstyrelsen i Västerbottens län 

15. Skrivelse den 29 juni 1971 från Jonas Barruk m.fl. till Konungen 

16. Yttrande den 6 mars 1973 från Kammarkollegiet till Jordbruksdepartementet 

17. Länsstyrelsens i Västerbotten län beslut den 15 maj 1975 

18. Artikel i Västerbotten Kuriren 

19. Intervju den 14 juni 2013 med Sigrid Stångberg i tidningen Samer 

20. Tillägg den till förundersökningsprotokoll gällande Ida Karolina Sjulsson 

21. Vittnesintyg från Margareta Omma 

22. Rättsfallet NJA 1944 s. 117 

23. Rättsfallet NJA 1946 s. 94 

24. Erik Malmström, Lappar och Bönder, 1947 s. 3 ff. 
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25. Överenskommelse i mars 1981 mellan Lantbruksnämnden i Västerbottens län och 

Vapsten sameby  

26. Vapsten sameby redovisning 

27. Brev den 26 juni 1964 från tf. biträdande landsfogden Bo Johansson till Nils Olof 

Omma 

28. Utdrag ur Lappkommitténs 1919 utredning YK 193 vol. 8 (Lappbefolkningen i 

Sverige den 31 december 1920). 

29. Utdrag ur Lappkommitténs 1919 utredning YK 193 vol. 9 (Uppgifter från 

lappfogdar och pastorsämbeten angående lappbefolkningen den 31 december 1929).  

30. Renlängder för Vapstens lappby för åren 1926, 1930, 1935, 1941 och 1947. 

31. Renlängd för Umbyns lappby år 1935 

32. Patrik Lantto, Consequences of State Intervention; Forced Relocation and Sami 

Rights in Sweden 1919 - 2012 

33. Elin Anna Labba, Samefolket, Lappfogdarna beslutade enväldigt om förflyttningar 

34. Audiovisuell syn, uppspelning av en radiointervju med f.d. lapptillsyningsmannen 

Axel Gustavsson gjord av Katarina Ågren den 17 februari 1978 i Tärnaby. 

35. Audiovisuell syn, uppspelning av radioprogrammet Tvångsförflyttningen.  

 

5.2 Muntlig bevisning 
 

Vapstens lappby m.fl. 

Förhör under sanningsförsäkran med Torkel Stångberg, Erik Östergren och Bo Barruk. 

Vittnesförhör med Thomas Stångberg, Kjell-Åke Lundström och Göta-Louise Bäck-

man. 

 

Vapsten sameby m.fl. 

Förhör under sanningsförsäkran med Inger-Ann Omma. Vittnesförhör med Margareta 

Omma och Göran Lundvall. 
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De hörda har uppgett i huvudsak följande.  

 

Torkel Stångberg 

Han är född år 1979 och har vuxit upp i Björkvattnet i Tärnaby, Vapsten sameby. Han 

är son till Sigrid Stångberg, är sambo och har tre barn. Han har bedrivit renskötsel och 

arbetat som bl.a. sjöman. Numera sysslar han bl.a. med renskötsel. Hans högsta önskan 

är att han och hans barn ska kunna bedriva renskötsel i Vapsten i lugn och ro. 

  

Han har en förfader vid namn Sjul Jonsson Ajnek, som dog år 1734. Födelseåret var 

okänt. Denne var inskriven som skattelapp på lappskattelandet Arfjäll och Gardfjäll.  

Sjul Jonsson Ajnek hade en son som hette Sjul Sjulsson Ajnek. Sjul Sjulsson Ajnek 

hade en dotter som hette Margareta Sjulsdotter Ajnek. Hon gifte sig med Sjul Tomas-

son Nortman. Sjul Tomasson Nortmans far hette Sjul Tomasson. Han var född 1684. 

Hans far hette Sjul Larsson och var skapplapp på Oxfjäll. Hans födelse- och dödsår 

var okända. Sjul Tomasson Nortman fick en son som hette Sjul Sjulsson. Sjul Sjulsson 

fick i sin tur en son som hette Anders Sjulsson, som på många ställen, även i kyrk-

böcker, kallas Anton. Anton Sjulsson var far till Torkel Stångbergs morfars farfars far. 

På kronofogdekontoret i Lycksele år 1860 finns en anteckning att Anton Sjulsson var 

inskriven som skattelapp på skattelandet Löffjäll.  

 

Anton Sjulsson fick en dotter som hette Margareta Andersdotter. Hon var född år 1849 

och dog år 1927. Hon gifte sig med Nils Sjulsson Stångberg, som var från Ranbyn, 

vilken idag är Umbyn. Umbyn var på den tiden en skogslappby. Margareta Sjulsson 

flyttade så småningom med sin man Nils Sjulsson Stångberg från Ranbyn, som han 

kom från, till lappskattelandet Löffjäll som hon hade ärvt av sin far Anton Sjulsson. 

De fick flera barn, bl.a. hans morfars far Axel Andreas Stångberg, som var född år 

1878 och dog år 1955. Han var renägare och bedrev renskötsel inom Vapstens lappby 

under hela sin livstid. Han hade renmärke ända fram till sin död, vilket hans son ärvde.  

 

Lappskattelanden var något centralt under lång tid. De hade även ett viste i Atjicken 

som ligger i en dal mellan Löffjäll och Brockfjäll. Vid detta viste var man året runt i 
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början av 1900-talet. De äldre stannade i vistet vid Atjicken vintertid. De yngre 

flyttade ned till skogslandet.  

 

Hans morfar Johan Stångberg, som var ordningsman i Vapstens lappby, var född den 

27 februari 1906 i Örträsk söder om Lycksele. Han föddes i en bagarstuga då de under 

renflyttningen befann sig i det område som var vinterbetesland för Vapstens lappby. 

Hans morfar hade ingen annan önskan än att hans barn i lugn och ro skulle få överta 

rätten att bedriva renskötsel.  

 

Han har vuxit upp med känslan att de har stått vid sidan om, att deras ursprung, deras 

förfäders liv, där de har levt och trampat mark, inte har haft någon betydelse. Men de 

har hela tiden kämpat för att saker och ting ska bli rätt igen. Han har vuxit upp i en 

vision att varje år skulle det hända något, en lagändring eller en utredning, ett möte 

som skulle förändra saken. Han har hela tiden vetat att de har rättigheterna på sin sida 

på grund av sitt ursprung, men de har aldrig blivit hörsammade någonstans.  

 

Han har fått ärva sin mormors renmärke. Hon var dotter till Nils Tomasson i Sapfjäll. 

Denne hade en bror som hette Torkel Tomasson, som var förespråkare för samiska 

rättigheter. Han var med och bildade Lapparnas Centralförbund och startade Same-

folkets Egen Tidning.  

  

Renmärket som Kristina Nilsson hade i Vilhelmina södra blev inregistrerat i Vapstens 

lappby när hon flyttade dit. När den nya lagen om renmärken kom skulle alla renmärk-

en registreras in i ett nytt register över renmärken. De gamla registren skulle försvinna. 

Där registrerade Kristina Nilsson sitt renmärke den 30 januari 1964. Om hon inte be-

drev någon renskötsel var det konstigt att hon var intresserad att registrera sitt ren-

märke. I slutet på 1990-talet avregistrerades det när länsstyrelsen ville avlysa ren-

märken i samråd med samebyn.  

 

Han har försökt att få överföra renmärket till sig, men där har samebyn alltid varit 

nekande. Det har varit väldigt mycket skriverier om hans renmärke fram och tillbaka. 
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Han driver fortfarande en process om att registrera över renmärket från hans mormor 

till hans namn. Han har ärvt det av sin mormor och har rätt till sitt arv. Men enligt 

Vapsten sameby har han inte det.  

 

År 2006 flyttade man renmärkesregistret från länsstyrelsen till Sametinget. Han var för 

några år sen på länsstyrelsen i Umeå och frågade om det inte fanns någonting kvar där 

angående renmärken. De uppgav att de hade skickat över allt till Sametinget förutom 

en kortlåda. Tillsammans med kortlådan fanns ett papper bestående av några A4-ark 

som innehöll ett renmärkesregister där det stod Vapsten sameby reservregister. Där 

angavs renmärken för de inflyttade samerna i Vapsten sameby.  

 

Eftersom det stod reservregister kanske man kunde ana att det var renmärken som inte 

användes nu, men skulle kunna användas sedan. Längre ned i registret stod det Vap-

stens lappby. Den benämningen försvann i och med att den nya lagen trädde i kraft år 

1971. Men fortfarande år 1993 antecknade man renmärken tillhörande Vapstens lapp-

by – vilket förefaller mycket märkligt. Men han förstår det, för de i lappbyn har alltid 

varit kvar och kämpat. På papperet är antecknat att det föredrogs för samebyns styrelse 

i början på år 1993. Fortfarande i början på 1990-talet satt man alltså på länsstyrelsen i 

Umeå och antecknade Vapstens lappby och dess renmärken. 

 

I början på 2000-talet kom en dom från kammarrätten som gällde Stig Harry Johans-

son, som var sydsame i Vapsten. Den ingav förhoppningen att han skulle få överföra 

sin mormors renmärke på sig. Vapsten sameby ville avregistrera Stig Harry Johanssons 

renmärke. I domen sades att hans renmärke var ok och att han var medlem i Vapsten 

sameby.  

 

Efter det ansökte Torkel Stångberg om att få överföra renmärket från sin mormor till 

sig och att han i lugn och ro skulle få bedriva renskötsel utan att ses som en brottsling. 

Vapsten nekade honom stenhårt. Senare, för några år sedan, ansökte han hos Same-

tinget att få registrera renmärket på sig, men de gick på samebyns linje och nekade 

honom i sten.  
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I samband med millennieskiftet, när Stig Harry Johanssons dom kom, försökte 

Vapsten sameby ändra stadgarna så att den som hade nekats inträde i samebyn inte 

skulle ges del av medel, s.k. K4-medel, som kom från Kammarkollegiet. Det var 

fonderade medel, bl.a. intrångsersättningar, som samebyn har rätt till. Detta visar att 

samebyn gjorde allt för att hindra sydsamer att få del av dessa penar. Länsstyrelsen 

godtog dock inte den begärda ändringen av samebyns stadgar.  

 

Egentligen har dock ingenting ändrats, vilket domar som kommit nu visar. Martin 

Israelsson, bror till käranden Oliver Israelsson, som fått sitt renmärke registrerat 

accepteras inte av Vapsten sameby trots att det anges i domen att han ska vara att 

betrakta som medlem.  

 

Sara Holmqvist Åsdell har också ett renmärke som är registrerat på hennes farfar, 

Ragnvald Åsdell, än idag. Samebyn nekar i sten att renmärket ska få gå i arv till henne. 

Oliver Israelsson har försökt göra samma sak, men har nekats denna rätt av samebyn. 

Det märket är registrerat år 1970 i Vapstens lappby på hans far Axel Israelsson. 

 

När de varit runt hos tjänstemän, politiker, myndigheter osv. har allt mynnat ut i 

beskedet att det är en komplex fråga, men man kan alltid gå till domstol. Det är det 

som de nu har gjort. 

  

Han sökte medlemskap i Vapsten sameby år 2006. Han hörde ingenting om ansökan, 

tiden gick. Han var mycket yngre då och brydde sig inte så mycket om det. Han fick 

dock aldrig något beslut. Ungefär ett år senare, år 2007, var hans mor på Inger-Ann 

Omma om att han måste få ett beslut på detta. Över ett år senare fick han därför ett be-

slut på att han hade blivit nekad medlemskap i Vapsten sameby. Då hade överklagan-

detiden gått ut sedan länge. Beslutet var taget år 2006 men han fick besked om det år 

2007, ungefär ett år senare. Det är sådant som samebyn gör medvetet för att manövrera 

ut dem. 
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Man kan gå tillbaka till 1960-talet och tala om vad han har funnit i papper från den 

tiden. Intrångsersättningarna är, vad han har förstått, något väldigt centralt. Det är dock 

inte dessa, utan rättigheterna till renskötsel, som är det viktiga för dem.  

 

Hans morfar, Johan Stångberg som var med på 1950- till 1970-talet, blev utan renar 

och var tvungen att leva på något annat. Om han hade fått del av intrångsersättningen, 

som han fick någon promille av, hade han kunnat bedriva renskötsel med färre renar 

utan att försöka ha ströjobb vid sidan om. Det var nämligen så att Johan Stångberg, 

eftersom han var medlem i Vapstens lappby, skrev på en fullmakt för advokaten 

Teodor Sandgren som var lappbyns ombud angående vattenmål. Det skedde efter det 

att Sandgren hade hört av sig och ville ha fullmakten. Han trodde kanske det var frid 

och fröjd. År 1964 lämnades fullmakten in.  

 

År 1967 fick man intrångsersättning för renförlust. Samtliga sydsamer som var 

upptagna i renlängden för samebyn fick viss ersättning för renförlust pga. vatten-

regleringen som Vattenfall utförde. I ett protokoll den 5 och 6 november 1968 från 

Vattendomstolen, där bl.a. Göran Lundvall deltog, kan man se att Teodor Sandgren 

fick domstolen att frångå att lappbyns bykassa skulle få pengarna. Vattendomstolen 

skulle istället gå med på att intrångsersättning och ersättning för vattenreglering skulle 

utgå till enskilda utövare som var vitsordade av lappfogden och av f.d. lappfogden 

Hilding Ritzén. Man frångick alltså de fullmakter som var ingivna och de som hade 

fått ersättning år 1967.  

 

De hade yrkat ersättning med 20 000 kr per enskild utövare. Vilka dessa utövare var 

skulle Hilding Ritzén vitsorda. Han tror man gjorde så för att man var osäker på att om 

pengarna hamnade i byakassan skulle samtliga samer inom Vapsten få del av ersätt-

ningen.  

 

Lappfogden var allenarådande. De som rätteligen skulle ha ersättningarna hade i så fall 

kunnat fortsätta sin verksamhet med en mindre renhjord. Det som är särskilt uppröran-

de för honom personligen är att Vapsten sameby fick ersättning för en skohötäkt i 
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västra Abelvattnet, ett område där innan regleringen ingen enda av de nyinflyttade 

samerna tog skohö. Ändå fick de ersättning för att det var en skohötäkt.   

 

Hans mor Sigrid Stångberg och hennes syster är fotograferade av Ernst Manker i 

boken Markens gudar när hon några år gammal var vid Ajakåtan sommartid med 

renar. Hon står bl.a. med en skohäckla där det gjordes i ordning skohö för att värma 

fötterna. 

 

Sigrid Stångberg och hennes syskon har enligt då gällande föreskrifter gått på nomad-

skola i Tärnaby. Att de gjorde det berodde på att de var barn till renskötande, flyttande 

samer. De gick på nomadskola för att Sigrid Stångbergs föräldrar bedrev renskötsel. 

Han blir upprörd när det påstås att inte någon av dem bedrev renskötsel. 

 

Angående påståendet att ingen bedrev renskötsel efter år 1957 finns de upptagna på 

renlängden. Lappfogden var ensam rådande i hur dessa skulle anges. Går man tillbaka 

och ser till siffrorna är det samma antal renar flera år i rad som bara har flyttats över.  

 

Hans mormor, som dog år 1975, fick år 1974 en slaktren i sitt eget renmärke. Det var i 

Krutvattnet på den norska sidan, dit hon begav sig. 

 

De har en stark upparbetad rätt och har rätt till sitt arv. Arvsrätten verkar dock inte 

finnas bland sydsamerna. Hans mor Sigrid Stångberg och hennes syskon har således 

inte haft rätt att ärva rätten till den renskötsel som Johan Stångberg bedrev. Detta har 

stoppats av de inflyttade samerna med bistånd av bl.a. myndigheterna.  

 

De har bedrivit renskötsel hela tiden, men det förnekas av de inflyttade. De finns med 

på renlängder fram till år 1971 och har registrerade renmärken enligt den nya lagen 

från år 1964 som hade förts över till det nya registret. Hans morbror skulle ta över 

renmärket och renhjorden. Hans morfars bror Andersson Stångberg, som dog år 1968, 

står upptagen som renskötande medlem hela tiden. Att hans syskon inte skulle ha rätt 

till renskötsel är befängt.  
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Margit Ommas renmärke blev registrerat i Vapsten år 1970 enligt 1964 års lag. Under 

1970-talet har de inflyttade Ommas lämnat Vapsten, men har hela tiden fått komma 

tillbaka och har varit välsignade av sina egna. Lars Jonas Omma for till Handölsdals 

sameby, men fick inte vara kvar där och kom tillbaka till Vapsten sameby och fick 

bedriva renskötsel. Allt var frid och fröjd.  

 

När de inte fick komma till Handölsdals sameby var det en bror till Nils Olof Omma 

som flyttade till Handölsdal och lät sig adopteras i vuxen ålder bara för att få med-

lemskap där. De har fått fara in och ut som de har velat och har haft fri lejd med hjälp 

av myndigheterna. Sydsamerna som har intresse av att vara bara i Vapsten sameby får 

ingen rätt alls.   

 

Nils Olof Omma gick i konkurs år 1979. I samband med att Idre sameby gick i 

konkurs ansökte Nils Olof Omma om att få bli medlem i Idre nya sameby. Han blev 

dock inte antagen som medlem där. När han var i konkurs var det helt plötsligt inte 

intressant att tillhöra Vapsten sameby. De inflyttade samerna och deras rättigheter är 

omgärdade av godtyckligheter. Ursprungssamerna i Vapsten blir hela tiden nekade i 

sten.  

 

Lappfogden var allenarådande och tog beslut som var lagstridiga eftersom han hade 

den möjligheten. Göran Lundvall var i Vapsten och hade under sig en instruktör som 

då hette lapptillsyningsman Axel Gustafsson. Denne stod väldigt nära sin chef. Fram 

till år 1971 var lappfogden kanalen mellan samerna och övriga myndigheter. Lapp-

fogden hade väldigt mycket att säga till om. Om han bestämde något var det inte alltid 

enligt lagboken.  

 

Märkligt beträffande Vapsten var att Axel Gustafsson hade sonen Unander Axelsson 

som ärvde arbetet efter sin far och fortsatte med samma sysslor som hans far hade haft. 



  Sid 71 
LYCKSELE TINGSRÄTT DOM 

2020-02-28 
 

T 329-17  
 

 
Senare, när lantbruksnämnden och länsstyrelsen slogs ihop, fortsatte Unander Axels-

son som instruktör och senare på länsstyrelsen. Sonen till Unander Axelsson, Patrik 

Axelsson, fick också sitt arbete i arv.  

 

När han hade sommararbete var det många ungdomar som lagade renstängsel mellan 

Sverige och Norge så att stängslet enligt 1972 års konvention inte skulle vara sargat 

efter en hård vinter. Han sökte några gånger till jobbet men förstod att han som syd-

same var av fel släkte och han fick aldrig något sådant arbete, medan andra ungdomar 

som inte var sydsamer och inte bedrev kamp i Vapsten fick arbete där.  

 

Det har varit många märkligheter inom Vapsten som inte bara är tillfälligheter. 

 

Det konstituerande protokollet år 1973 där man beslutade att registrera Vapsten 

sameby har skrivits under av förste konsulenten Göran Lundvall och instruktören 

Unander Axelsson. 

 

- - - - - 

 

I släkten Olofsson var mormors mormor Anna Benedikte Israelsdotter gift med Sjul 

Svensson. Anna Benediktes far hette Israel och var innehavare av lappskattelandet 

Happfjäll där han hade sommarland på Vårdfjäll inom norska Vapsten. Det var innan 

unionsupplösningen år 1905 då man hade ett mera fritt bete över riksgränsen. Släkten 

Olofsson hade ett renmärke efter Sjul Svensson som var deras mormors morfar. Deras 

mors farbror Johan Lindgren hade övertagit det renmärket, vilket var registrerat i Vap-

sten år 1942. Det renmärket skulle Tony, Tord och Jan Olofssons far Hans Olofsson 

överta från Johan Lindgren. Men det blev aldrig så. Lapptillsyningsmannen sa att det 

inte var möjligt.  

 

En syster till Anna Benedikte Israelsdotter hette Margareta Israelsdotter. Hon var gift i 

Skalmodal. Det finns ett upptecknat vittnesförhör med henne år 1916 där hon återger 

det han just har berättat om lappskatteland och hennes far, bl.a. var de hade sommar- 
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och vinterland. Markus Törngren och Tage Johansson har kopplingar till Nils 

Andersson Winka. 

 

Han har fått återberättat för sig hur samarbetet inom renskötseln inte fungerade. Man 

kunde bestämma att vid en viss tid skulle man samla ihop renar på ett visst fjäll och ta 

till ett rengärde. Oftast var det sådana avtal som inte blev uppfyllda, utan när man kom 

dit fanns ingen där som hade sett eller hört någonting. Det fanns inte en ren där. Det 

kunde vara så att renarna redan var flyttade därifrån, att aktionen var utförd.  

 

Man fick inte heller någon kallelse till kalvmärkning eller slakt. Framför allt undvek 

man att samla ihop renar utan lät dem springa fritt. Den intensiva renskötseln var från 

begynnelsen uppbyggd så att man hade en renhjord som man vaktade i stort sett dygnet 

runt. Hade man en tam renhjord höll de sig nära husfolket. De var lätta att flytta.  

 

Om man går tillbaka och hör på historier som man har fått återberättat om hur t.ex. en 

renskiljning kunde gå till på vinterlandet i Lycksele framgår att då behövde man inga 

stora rengärden för att skilja renarna, utan man tog skidstaven och styrde renarna åt det 

håll som respektive ägare skulle ha dem till. Så kunde man på ett effektivt sätt skilja ut 

mycket ren utan att behöva ha någon renhage. Det var den intensiva renskötseln. På 

den tiden mjölkade man även renarna. Då kunde man ta in renarna varannan natt och 

mjölka dem. På så sätt fick man färsk mjölk hela tiden när man var till fjälls.  

 

När den extensiva renskötseln kom var det mindre tama djur som mötte de tama. Om 

man då hade en vakt som skulle hålla de tama renarna från de mindre tama kunde det 

kanske gå bra något dygn, kanske en vecka, eller om man hade mycket folk kanske 

längre tid. Men till slut går det inte på grund av väder och vind. Oväder ställer till det 

så att renarna skingrar sig. Det kan också vara rovdjur som gör det.  

 

När renarna en gång har blandat sig är den mindre tama renhjorden övertagande mot 

de tama renarna. De mindre tama renarna tar med sig de tama renarna och de försvinn-

er. Då är det ett väldigt jobb som återstår innan man har fått tillbaka sin renhjord igen.  
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Henrik Persson Ruong har beskrivit väldigt bra hur det gick till i Arjeplog när de 

inflyttade samerna kom dit och hur den extensiva och den intensiva renskötseln 

krockade. Det var svårt att kombinera den extensiva och den intensiva renskötseln, 

särskilt när man inte kunde kommunicera med varandra. 

 

Hans morbror tog över renarna och skötseln av dem. Han var med på början av 1980-

talet när Per Johannes Omma stal en renhjord med helikopter och flyttade den och 

senare dömdes för egenmäktigt förfarande. Efter det har morbrorn fortsatt med att hålla 

renar i märke. Sedermera har han själv tagit över skötseln av familjens renar. Han 

bedriver fortsatt renskötsel idag. Han håller och utfordrar dem vintertid och släpper ut 

dem på sommaren och låter dem ströva fritt på Vapstens åretruntmarker. Sedan han 

blev myndig, dvs. 18 år, till nu, vid 40, har han haft renar som han har svarat för. Bit-

vis har han haft renarna inhägnade året runt, beroende på att när man har lite renar så 

är det svårt att få tillbaka dem. Bitvis har han haft renar inhägnade året runt.  

 

I vart fall sedan år 2005 har renarna strövat fritt sommartid. Han har fått renarna räk-

nade av Sametinget bl.a. år 2007 och 2013. Men när samebyn har fastställt renlängden 

har man inte tagit med hans renar. Svarandena vet när det blir renskiljning i Bodefors 

eller Ajtestugan eller Bleriken. Det är ett tvåsiffrigt antal renar. Att utfordra en större 

renhjord vintertid blir väldigt kostsamt. Samtidigt vill han inte slakta bort all återväxt, 

utan vill att renhjorden ska växa. 

 

Han minns inte hur utförlig hans ansökan om medlemskap var skriven, men det finns 

inget föreskrivet om hur en ansökan ska vara. Någonstans visste han att det skulle bli 

nej eftersom allt annat har blivit nej. Begreppet att man ska delta i renskötseln är 

väldigt vitt. Det är väldigt svårt, enligt domarna mot Stig Harry Johansson och Oliver 

Israelsson, att reda ut vad begreppet delta innebär. Som renskötare måste han ju ha rätt 

att sköta sina renar på det sätt som han tycker är bäst. Han har rätt att utveckla sin ren-

skötsel på det sätt och enligt den riktning som han vill, precis som man far till vinter-

betesområden på olika ställen.  
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Om man vill bygga upp en renhjord är det många renägare i andra samebyar som 

stänger in alla renar på våren. Så låter man vajorna kalva och så märker man kalvarna 

därefter och ser till varenda kalv för att få så hög kalvåterväxt som möjligt. Detta är 

accepterat i andra byar, men inte här. Just begreppet delta beträffande Vapsten sameby 

och hur man ska delta är någonting som är oklart. Oavsett vad han hade skrivit skulle 

han ha blivit nekad medlemskap. 

 

Enligt förarbetena till 1971 års rennäringslag innebär det att om du har ett registrerat 

renmärke är du automatiskt och obligatoriskt medlem i en sameby. Om man upphör 

med sin renskötsel har man rätt att återuppta den därefter. Detta kom också kammar-

rätten fram till år 2000. Oavsett vad domstolen kommit fram till hjälper det inte 

eftersom samebyn inte godkänner medlemskap. 

 

Han vet inte vem Margareta Omma menar när hon sa att en man sagt att han inte ville 

att barnen skulle fortsätta med renskötsel. Dock var hans morfar den ende av sönerna 

som hade barn, så det måste ha varit han. Morfadern har dock inte uttalat sig så. Hans 

vilja var att Thomas Stångberg skulle överta renskötseln och renmärket. Det måste ha 

varit hans morfar som kom med en portfölj med handlingar, men det var på uppdrag av 

lappfogden. 

 

Samebyn behandlade hans ansökan om medlemskap den 3 juni 2006 och avslog 

medlemskap. Beslutet han fick är daterat den 7 december 2007. Överklagningstiden 

hade då med råge gått ut. Han visste att han kunde överklaga, men visste också att det 

inte var någon idé att överklaga. Han valde att inte få rättslig prövning för det var för 

sent. Samebyn är i det här avseendet den nya lappfogden. Samebyn är allenarådande.  

 

Oavsett vad han framför betraktar myndigheterna samebyn som remissinstans och 

dåtidens lappfogde. När han har ansökt om att få registrera renmärke från hans mormor 

till honom har först länsstyrelsen och sedan Sametinget ändrat hans ansökan till att 
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gälla ansökan om medlemskap i samebyn. Nu ligger hans ärende om att få ärva hans 

mormors märke i kammarrätten.  

 

Han vill bedriva renskötsel i lugn och ro på lika villkor som alla andra sameby-

medlemmar i Sverige idag. Idag bedriver man renskötseln enskilt, som en enskild 

företagare. Samebyn är ett kollektiv och det är den lagstiftningen som gäller. När man 

bedriver renskötsel är det rennäringslagen man får förhålla sig till. Idag bedriver han 

renskötseln utanför samebyn eftersom han hävdar sina rättigheter och han vet att han 

har rätt.   

 

De har skapat Vapstens lappby eftersom de anser att det efter alla år av trätor inte går 

att bedriva samarbete med Vapsten sameby. Deras avsikt med käromålet är att Vapsten 

sameby ska avregistreras och att Vapstens lappby ska registreras som sameby för det 

administrativa området. Den renskötsel som finns är en sedvanerätt som är upparbetad 

och grundar sig på urminnes hävd. På grund av att hans förfäder i rakt nedstigande led 

har upparbetat denna rätt har han en självklar rätt att ärva den. De ska alltså registreras 

som sameby. Deras rättighet har inte upphört. De inflyttade samerna hade ingen rätt att 

flytta in där. Deras rätt har gått i arv. De har hela tiden gjort påtryckningar för att få 

sina rättigheter erkända. Renskötselrätten gäller oavsett lagstiftning och är stark. Han 

har sin rätt. Det är därför de har gått till domstol.  

 

När det gäller släkten Olofsson finns deras mormors morfars far Sven Sjulsson. Han 

var renägare i Vapsten. Han och hans son Sjul Svensson hade land i Vapsten. På en 

plats mellan Brattfjäll och Björkfjäll finns Sjulsvens hobbel beroende på att de hade 

ett viste där. 

 

Oliver Israelssons anfader Sjul Sjulsson Skalma var skattlapp i Arefjäll inom Vapsten. 

 

Beträffande Östergrens är värt att nämna att deras farmors far Tomas Kristofersson och 

hans morfars farmor Maria Margareta Andersdotter var kusiner. De har samma led till 

lappskattelandet Löffjäll.  
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I Uppbördsboken från år 1873 står mer utförligt om lappskatteland och dess inne-

havare. Där nämns bl.a. Sjul Sjulsson Skalma, Oliver Israelssons anfader.    

 

För att förstå detta fullt ut visar en kungörelse från år 1898 att man ändrade gränserna 

för Vapsten så att Vapsten blev mycket mindre. Vissa delar av Vapsten kom då inom 

Vilhelmina norra samebys område. Man beslutade helt enkelt att sockengränsen skulle 

bli den nya gränsen för det nya Vapsten.  

 

Beträffande Karl Göran Hansson och Monika Rickefors var Karl Göran Hanssons 

mormor och hans morfar Johan Stångberg kusiner. Det renmärke som Karl Göran 

Hansson har i sin släkt skiljer sig en bit från det renmärke som han använder på sina 

renar idag. Det är tydligt att det är från samma släkt.  

 

I uppbördsboken från år 1873 kan man tydligt se att de som är upptagna i den är de 

samer som en gång i tiden har upparbetat den rätt som var när Nordmalingmålet 

fastställdes.  

 

Vapstens område var väldigt stort förut. Umeälven var gränsdelare. Umbyn var 

tidigare en skogssameby. De hade sin gräns en bit ovanför dagens odlingsgräns. 

Detta innebär att vissa av kärandena hänför sin rätt till vissa områden som idag inte 

är Vapstens område.  

 

I jordeböckerna har man med jämna mellanrum angett hur många lappskatteland som 

har funnits inom respektive lappby. Vapsten anges med jämna mellanrum. Men antalet 

lappskatteland har ökat eller minskat över tid. Nils Andersson Winka, t.ex., var en av 

de största och rikaste samerna i Västerbotten på sin tid och hade sitt lappskatteland 

inom Vapsten, Södra Tengvattnet. Det ligger idag inom Umbyn sameby, men låg när 

han var som störst inom Vapsten sameby. Av olika skäl har man ändrat på gränserna.  
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Erik Östergren 

Hans identitet har alltid varit ifrågasatt. Huruvida han är same eller inte. Han är same 

och kommer från Vapstens lappby. Han har även släkt i norska Vapsten. Han är född i 

Tärnaby och har gått i bl.a. sameskola/nomadskola i Tärnaby. Han bor i Tärnamo mitt 

inne i Vapsten. Han har varit renägare sedan han föddes år 1973. 

 

Den nya samebyn registrerades år 1975, vilket innebär att han var automatisk medlem i 

den gamla lappbyn tills han var två år gammal. 

 

Han är bröstarvinge till Sjul Larsson Lång. Sjul Larsson Lång var en anfader som 

också var innehavare av lappskatteland och bedrev renskötsel, jakt och fiske och höll 

på med den samiska kulturen som brukligt var. Sedan var det Kristoffer Sjulsson och 

Thomas Kristoffersson och vidare till hans akka farmor Kristina Östergren, eller 

Tomasdotter. Hans far Tage Östergren var född år 1931. Han har valt att berätta om 

den släktgrenen, men han har flera släktgrenar inom Vapsten, Vapstens lappby därifrån 

han kommer. Han hävdar att han är bröstarvinge enligt urminnes hävd till den 

släktuppräkning som han har gjort. 

 

Fadern drömde om att få bedriva renskötsel eftersom farmor och farfar hade renmärk-

en och renar. Det var emellertid en sådan oordning i lappbyn att det var svårt att be-

driva renskötsel. Farmor hade fått ärva renmärket av sin far Tomas Kristoffersson som 

hade renar i det renmärket. På 1940-talet hade hon nästan 200 renar. Farfar skötte om 

ett sterbhusmärke från sin familj. Även där var det omkring 200 renar på 1940-talet.  

 

Renlängderna kan man emellertid ha frågor runt. När svarandena åberopat renlängder 

kan man konstatera att detta var under en tid som hade föregåtts av rasbiologins för-

tecken, för man var väldigt duktig på att kategorisera huruvida vem som var same, 

hemmansägare eller halvlapp eller vad man nu var för någonting. Renlängderna utgick 

från hur många renar de hade.  
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Deras identitet har blivit ifrågasatt hela tiden. Hans far berättade att han hade klass-

kamrater som fick stryk av magister Karlsson för att de pratade samiska. Man det var 

också fråga om att familjen skulle överleva på jakt och fiske och renskötsel. Sedan 

kom det in det här med fjälljordbruk och det var för att man skulle överleva. Men då 

blev det ifrågasatt och man skulle stoppa in dem i olika fack, huruvida de var samer 

eller inte eller hemmansägare.  

 

Hela tiden i hans uppväxt har det inte varit tal om något annat än att de har varit samer. 

De bedrev renskötsel och målet har hela tiden varit att försöka bygga upp renhjorden, 

bedriva renskötsel och att de skulle kunna leva på att bedriva renskötsel. Men i och 

med att de har blivit förhindrade och motarbetade på alla möjliga fronter har det inte 

gått. Hela tiden har det varit så att efter nästa beslut kan de få vara i fred på fjället med 

sina renar, att få beta sina renar i lugn och ro utan några problem. Men då har det 

kommit någon helikopter eller något annat. Deras renskötsel har blivit störd genom 

att deras renar har skingrats åt alla håll och de har måst börja om på ruta ett igen.      

 

Faderns högsta dröm var att bli renskötare på heltid, men han var tvungen att ta andra 

arbeten för att han hade familj. Det blev olika yrken i familjen. Sedan gammalt tillbaka 

var dock inte det något konstigt. Att vara renägare och renskötare innebär att familje-

medlemmarna hade olika arbetsuppgifter. En familjemedlem vaktade renarna, en 

annan högg ved eller fiskade. Detta skedde för att försörja sig och kunna leva.  

 

Han kan inte förstå hur det har blivit så, men det måste ha kommit från lappfogdarna 

och rasbiologin. Man ska kategorisera människor efter om man är renskötare på heltid. 

Man måste dock äta och sova och ordna med saker. Nog klarar man av att vara med 

renarna hela tiden, men i det moderna samhället som har vuxit fram måste man ha 

annat att fungera också. I en familj hjälps man åt. Det gjorde hans familj i kombina-

tionsnäring med renskötsel m.m.  

 

Beträffande den s.k. helikopterhändelsen sommaren 1984 hade fadern haft renstölder 

och problem på sommaren 1981. Det blev en dom på detta mot Per Johannes Omma 
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där de hade drivit renar och splittrat hjorden med helikopter. Han var åtta år vid detta 

tillfälle. De var hemma och det var fråga om vaktavlösning på renarna som befann sig 

på Lövfjället. Claes Andersson ropade på sändaren ”nu har de tagit renskocken en 

gång till, skynda hit de försöker ta renskocken, vi måste försöka ta igen den ”. Han såg 

att hans far blev alldeles kall. Det bar iväg, men först ringde hans far några telefon-

samtal och han fick fler uppgifter av Åke Norgren. Sedan for hans far, bror och syster 

upp i renskogen. Per Martin och Claes var med renarna då. Per Martin höll jämna steg 

med helikoptern och renskocken från Lövfjället till Akern. Sen var de tvungna att fara 

och tanka helikoptern så då hade de fått tag på Per Johannes Omma och fråga vad han 

höll på med. 

 

Renarna hade blivit splittrade åt alla håll. De fick tag på någon ren här och någon där 

under höstskiljningen då det stod renar i olika gärden. Enligt domen skulle de få er-

sättning för renarna. Men Per Johannes Omma var ju i konkurs och därför fick de inte 

ut någon ersättning från honom.  

 

Hans far försökte få ut ersättning tre gånger, men Per Johannes Omma var i konkurs 

från 1979 till 1995. Men inte såg de någon skillnad. Han bedrev renskötsel lika fullt 

ändå. Då hade de återtagit några renar här och där och fått hem dem. De hade dem 

under uppsikt och fordrade dem. De fick tillbaka ytterligare några renar, fick några 

kalvar och hjorden hade blivit större. 

 

På sommaren 1984 hände nästa historia. Då flyttade de upp på Björkfjället med renar-

na. Den sommaren var han och fadern i Tärnaby en sväng för att köpa förnödenheter. 

Sedan skulle de hem och upp till renarna. Det var tama renar som betade i lugn och ro. 

Då träffade de en helikopterpilot som frågade var de hade renarna. Han sa att han hade 

fått beställning på helikopterdrivning där. Det var beställt av Vapsten sameby. De sa 

till helikopterpiloten att han inte fick vara där och driva. 

 

De hann inte upp till renarna innan helikoptern for upp och sammanblandade renarna 

och hann driva ut renarna till ett nybyggt rengärde. Sent på kvällen var det bara deras 
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renar kvar i rengärdet. Fadern blev hotad med slakt av deras renar för de fick inte ha 

renarna och påstods vara kriminella. Fadern sa att hans renar var hans egendom och 

dem fick de inte röra. Han hade sin rätt, var från den lappbyn, har bedrivit renskötsel 

och kommer alltid att fortsätta med det. Han tog sina renar och flyttade dem till den 

hage där han skulle ha dem.    

 

Det gick bra en tid. Renarna betade i lugn och ro på fjället. Så en dag kom det en 

helikopter igen. De hann inte med och fick inte reda på någonting heller. Där for deras 

renar åt skogen igen. De var på olika rengärden och försökte få tag på sina renar. De 

hittade igen någon ren här och där, men de var uppblandade med storhopen. Så där har 

det varit hela hans uppväxt. Av den anledningen har han medverkat till att stämma till 

den här rättegången. Han vill inte ha det så här längre.  

 

Han har egna barn och barnbarn och vill att hans efterlevande ska kunna bedriva 

renskötsel i Vapstens lappby. Hans far poängterade att han var automatiskt medlem i 

Vapstens lappby därför att han var av samisk härkomst och han hade rätt att ärva sina 

föräldrar. Sin rätt grundade han på arvsrätten och urminnes hävd, aller tiders bruk.  

 

Rättesnöret för deras del var Gränstraktatet mellan Norge och Sverige, 1751 års 

kodicill, som reglerar hur det ska vara för samer. När debatten var som hetast i slutet 

på 1970-talet om huruvida han var medlem eller inte i samebyn och Göran Lundvall 

höll på och pratade en massa strunt i radion om att de farmade renar. Då sa hans fader, 

att han inte sökte medlemskap i Vapsten sameby eftersom byn hade gått i konkurs.  

 

Det pratades om att de bedrev bra och fin renskötsel, men hur kunde det stämma med 

att tre - fyra personer hade gått i konkurs. Hans far ville inte bli medlem i någon slags 

ekonomisk förening där man hade tre – fyra personer som var i konkurs. Det vet ju de 

flesta att om du blir medlem i en sådan ekonomisk förening kan du bli ekonomiskt 

medansvarig. Denna ekonomiska oordning med konkurser och oegentligheter vad 

gällde huruvida man bedrev renskötsel, och frågan om renmärken, är ett stort konstigt 

kapitel för sig. 
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I lappbyn hade många renmärken. Familjer hade renmärken och de hade renar till-

sammans i märken. Fadern hade ett renmärke. Det var så tjorvigt att de förstod att om 

de försökte göra något med faderns märke och fråga länsstyrelsen skulle det bli strul. 

Göran Lundvall var som en envåldshärskare och de fick aldrig igenom någonting. 

 

Hans bror fick ärva ett renmärke som Tomas Kristoffersson hade. Kristina Östergren 

skrev över det på en farbror, Alf Östergren, som skrev både ett testamente och en 

köpehandling och gåvobrev för att det skulle hålla i alla möjliga lägen. Alf Östergren 

ville nämligen hemskt gärna ge renmärket till hans bror. Ändå har de hållit på och 

racklat på det där renmärket, att det skulle avregistreras.  

 

Göran Lundvall var sameombud på länsstyrelsen. Han frågade samebyn vilka som be-

drev renskötsel. Samebyn ljög och sa då att vissa personer inte bedrev renskötsel och 

då har man från länsstyrelsens sida dragit in renmärken. Deras renar hade då okända 

renmärken, dvs. renar som kom långväga ifrån som ingen renmärkeskännare kände 

igen renmärket på, och de renarna skulle samebyn ta hand om och skicka till slakt. 

Pengarna tillföll sedan samebyns kassa.  

 

Här var det dock inte fråga om några okända renar. Man drog alltså från länsstyrelsens 

sida in renmärken från gammlappar i lappbyn och påstod sedan helt plötsligt att det var 

okända renar för att man hade dragit in renmärket. Detta gällde hans grannar och släkt-

ingar i lappbyn som ägde renar och hade renmärke som det fortfarande fanns renar i.  

 

Det är då inte konstigt när det florerar rykten om att någon har sagt att hans barn 

absolut inte ska hålla på i renskogen. Om man blir utsatt för sådana här saker blir man 

fruktansvärt nedtryckt. Hur ska man kunna vilja att ens barn ska vilja hålla på i en så-

dan här värld där sådana här rättsövergrepp sker. När man försöker kommunicera med 

tillsynsmyndigheten, dvs. länsstyrelsen, fungerar den inte. Man pratar med polisen och 

gör polisanmälningar, men den myndigheten fungerar inte heller.  
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Det här är hans uppväxt som same i Vapsten. Men han har många fina minnen också 

från när de har kunnat vara i lugn och ro med sina renar. När renarna hade namn. Ut-

trängningen har inte varit rolig. 

 

Folke Grubbström var en rättskaffens karl, som sa som det var, men han blev avsatt 

och omplacerad. Han har berättat precis hur det gick till. Han ville ha ordning och reda 

i Vapsten. De pratade t.o.m. om att de skulle ha en syssloman för att få ordning. Olle 

Omma, ordförande i Umbyn sameby, har berättat hur det var.  

 

Så får de kastat i ansiktet att de hatar nordsamer. Så är det inte alls. Hans farbror hade 

ett förhållande med Inga Omma, som tyvärr avled i cancer. Olle Omma tyckte också 

det var åt skogen hur de betedde sig i Vapsten. Han tyckte att det skulle finnas en 

syssloman. Nu kanske de får igång gamlappbyn igen och i lugn och ro kan starta upp 

sin egen sameby med ordning. 

 

Hans far berättade en historia om Göran Lundvall. De hade kåtan väster om Grobb-

tjänna och betade renar där i lugn och ro sommaren 1979 eller 1980. Det var mitt inne 

i gammellandet, nära hem. Göran Lundvall och Joffa kom dit och startade en väldig 

kråkriksdag där. De sa åt hans far att sluta med det han höll på med. Han skulle sluta 

med renskötseln eftersom han inte var med i samebyn och inte hade någon riktig 

renskötsel. Hans far sa åt Göran Lundvall, att nu är du i fjället och här har vi gamla 

seder och bruk vi samer. Man kommer inte till fjälls och låter så där. Utan nu är 

renarna här mina och kåtan är min och om ni beter er som folk är ni välkomna in i 

kåtan min och då ska jag bju på kaffe och har ni några invändningar mot det jag håller 

på med, renskötseln, så kan vi ta det vid något annat tillfälle, inte när man är här till 

fjälls och inte på det sättet. Göran Lundvall lugnade ned sig och de drack kaffe i kåtan.    

 

För tre till fyra år sedan hade de renarna i en hage på vintern. Då kom ett lodjur som 

tog ihjäl två renar. Rangvald Åsdell i byn hade också fått några sargade renar. Rov-

djursersättningen betalades till samebyn och inte till honom trots att det var hans ren 

som blev tuggad.  
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År 2007 - 2008 hade de byggt upp en fin renskock igen och hade den på Luspfjället. 

De vaktade renarna och var tvungna att lämna dem nu och då. Heikka Omma kom till 

hans jobb och frågade vem som hade renar som gick någonstans. Då sa han till Heikka 

Omma att han ville ha renarna i lugn och ro och att han inte skulle ge sig dit och driva 

renar med helikopter. När det blev höst skulle han flytta renarna därifrån. Heikka 

Omma svarade att han inte höll på med rendrivning och att han inte skulle göra 

någonting. Sedan hade det inte gått länge innan han fick höra talas om att det hade 

varit helikopterdrivning där uppe. De hade drivit renar från Luspfjäll över Mockavaijj 

förbi Abelvattnet.  

 

Hans tamrenar splittrades åt alla håll. Han hittade en vaja som hade en märkt kalv. 

Resten av hans renar var spridda vind för våg över fjället. Tamrenarna orkar inte 

springa med vildrenarna utan lämnas allt eftersom. Den hösten fick han igen två vajor 

i Bodöfors och någon oxe samt två bockar. Det var de enda renar som han fick igen. 

Det var en Baer i Vilhelmina norra där de hade hittat en ren som de skickat på slakt. 

De sa att de trodde det var en okänd ren. Han gick in på Sametingets lista över renar 

som hittats och ringde till Malå för att berätta att det var hans, men den hade redan 

slaktats. Det var en tre år gammal bock som han inte hade tänkt slakta. Så där försvann 

renarna. Sommaren därpå tänkte han att han skulle hitta igen renarna.  

 

Man får aldrig veta när det är kalvmärkning. På hösten 2008 hittade han igen tre vajor 

i Bodöfors. Ingen av dem hade någon kalv, vilket man kan fundera över. Men i fållan 

bredvid var det omärkta kalvar med slaktbrickor. Det var omöjligt att plocka ut hans 

kalvar därifrån. De var redan skilda. Han tog de tre vajorna och körde hem, men kalv-

arna slaktades väl och togs av samebyn. Han fick inte veta att det var kalvmärkning. 

Det är så utträngningen går till och så man blir utan renar. Det här är ett exempel som 

han har fått uppleva. Det finns fler exempel, annars hade hela renflocken funnits kvar i 

Vapstens lappby.  
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Deras tradition var sådan att man märkte renar åt varandra. Man har märkt kalvar åt 

varandra med det märke som vajan har. Om det är en liten renägare eller granne eller 

någon från grannbyn märker man kalven åt den personen. Nästa gången man träffar 

den personen talar man om att man har märkt en kalv åt denne. På det sättet hjälps 

man åt och bygger goda relationer med andra lappar och lappbyar. Det är så de gamla 

traditionerna ska vara och har varit.   

 

Han anser att han hade automatiskt medlemskap i Vapstens lappby. Inger-Ann Omma 

sa att hon har automatiskt medlemskap. Hur har det kunnat gå till? Hennes far var i 

konkurs år 1979 och bedrev ingen renskötsel. Hon är född år 1981. Då hade han inga 

renar och ingenting. Så det verkar vara olika hur man blivit dömd. Det är hela grejen 

med hur han har blivit registrerad och om Göran Lundvall har gjort detta korrekt.  

 

Hans far har berättat att det var ingen som hörde den gamla Vapstens lappby huruvida 

den nya lappbyn skull registreras. Det var inget samråd. Hans farmor och farfar eller 

övriga släktingar blev inte tillfrågade inför det att nordlappar flyttade in i Vapsten. De 

bara kom. Det var inte någon lappfogde som frågade om något.  

 

Hans far Tage Östergren blev polisanmäld så fort han stack ut näsan. De hade ju inte 

nog med renar så att de kunde leva på dem. Så de kan ju inte härja om jakt och fiske. 

Han blev dock polisanmäld när han sköt en älg. Han fick sitta i fängelse för att han 

hade skaffat mat åt familjen. Han minns att något gick till domstol. Förundersökningen 

lades ned i en annan händelse. Då blev han anmäld för att han bedrivit olaglig rensköt-

sel. Det var Vapsten sameby som anmälde honom. Lars Jonas Omma stod bakom det. 

Åtalet ogillades för att han bedömdes ha rätt att bedriva renskötsel. 

 

Pappan hade ett fjälljordbruk och drev renskötsel också. I dåtidens mått var jordbruket 

rätt stort. Han kan inte säga exakt hur stort det var, men det var två hemman. Det 

krävde stora arbetsinsatser. De odlade hö till korna, hade potatis och en åker med korn. 
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Hans farmor hade runt 205 renar i sitt märke och i stärbhusmärket var det 198 renar. 

Hans far hade uppemot 70 renar. Men det var problemen med renstölder. Hans farbror 

hade inte så många. Renantalet bara krympte. År 2007 - 2008 hade han nog 32 renar 

som han körde till Luspen.  

 

Nu bedriver han sin verksamhet på hemmansbiten där de har renhagar. Det är samma 

ställe som farmor och farfar hade, gammelstället. På sommaren vill han ha ut renarna 

så att de får färskt bete. Idag har han väl förhoppningsvis tvåsiffrigt med renar men det 

är inte säkert. Ena veckan kan han ha renar, nästa vecka inga alls eftersom man inte vet 

vad som händer i Vapsten. 

 

Bo Barruk 

Han är född 1940 i Tärna. Hans far är Jonas Barruk. Farfader är Nils Engelbert Barruk. 

De bodde i Barruken och i Kanaan, Matsdal. De var rendrivande samer som hade renar 

året runt. Hans förfäder bedrev sin renskötsel i Vapsten sameby. Byarna var lite annor-

lunda då. Det fanns lappskatteland. Vapsten sameby gick inte som den är idag.  

 

Lappbyn hade andra gränser, och de var mycket över till Vardofjäll mot Norge med 

sina renar. Det är faderns berättelser som han återger nu. Det var deras renskötsel-

område på somrarna. På höstarna kom de till Barruken och var på Gardfjället med sina 

renar innan de for ner mot kusten till vinterbeteslandet. Då bodde de i Barruken och 

Kanaans land i Matsdal.  

 

Farfar Nils Barruk var dålig pga. lungsot och orkade inte sköta sina renar så fadern fick 

som 7 - 8 åring följa med ut i skogen och hjälpa honom på flyttningar och sånt där. På 

vintrarna fick han inte gå i skola för då var han tvungen att vara med och sköta renar-

na, särskilt på vårflyttningarna upp. Han skötte om både sina egna och Nils Barruks 

renar. De bodde i Kanaans land och hade renarna i dalarna på Gardfjället.  

 

Sedan blev det besvärliga tider. Man fick veta att det skulle komma samer norrifrån till 

byn. Det skulle bli så bra med allt. Men hans far var emot det för de hade bra många 
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renar. Nu hade de börjat få upp stammen igen. Då skulle nordsamerna komma. Han var 

mycket emot det. Han blev dock aldrig hörd om det. Bäst som det var var de bara där. 

Det var några som tyckte det var bra och några som tyckte att det var dåligt. Det blev 

sämre och sämre renskötsel. De fick aldrig sköta renarna som de hade gjort förut. Det 

var splittringar redan då om det var bra eller dåligt när det kom mer folk. De skulle 

blandas med den stora hjorden och sen var det bara att försöka komma dit där de var. 

Det fanns ingenting som sa att nu ska de vara där med renarna och skilja ut dem. Det 

var bara att följa med.  

 

Han var med sin far på Gardfjället en gång. De fick se ett rengärde på en udde. Hans 

far sa att de märkte kalvar lite här och var. Sedan släppte de dem. De meddelade ingen 

annan. På den tiden var det enklare för dem. De hade flygplan också.  

 

På en mil kunde de ha tre hagar för att det var enklare att få ihop renarna. Det var 

lättare att märka renarna. Det är vad hans far har sagt. Hans far var en liten renägare 

och hade svårare att följa med allting. Som han har sett det var han ganska noggrann 

med renskötseln. Han ville ha allt riktigt gjort. Slakt och renmärkning skulle vara 

enligt lag. Därför blev han utäten först. Den som var mest påstridig var den som de 

ville ha bort först.  

 

Han var kvar i Barruken till han blev så stor att han måste skaffa sig ett arbete. Alla 

renar försvann ju för dem. Det var likadant med hans far. Det gick inte att vara kvar 

och inte ha någonting att göra. Även han måste därför söka sig annat arbete. Men han 

gillade renskötseln så han slutade aldrig riktigt med det. De bodde därför i Barruken 

varenda sommar. Till slut hade de inga renar men var där ändå. Lappfogdarna gick 

förbi och kollade hur mycket nät de hade ute.  

 

Hans far Jonas Barruk vidtog många åtgärder. Han har gjort mycket, försökte fortsätta 

med renskötsel och fiske. Även han själv försökte driva renskötsel, men allt försvann. 

De fick nej på allting i Vapsten. Jonas Barruk byggde ett hus för dem att ha en båt-

motor i på tre kvm, men även det skulle samerna i Vapsten ha bort år 1974. De sa att 
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det stod i vägen för renskötseln trots att det fanns en stor sten bredvid och även andra 

hade sina båtar där. Det var ju byggt långt tidigare. De har alltid blivit motarbetade 

hela tiden. Han har uppfattat att de såg på dem som rena svenskar.  

 

Det var renskötseln han ville in på från början. Det var hans stora intresse. Men han 

blev hela tiden nekad. Hans far höll på med renmärken och sökte renmärken åt honom. 

Hans storebror fick renmärke, men brodern var inte lika intresserad som han. Han hann 

inte få renmärke utan det stannade av. Utan renmärke kunde han inte göra någonting.   

 

Inger-Ann Omma 

Hon är född i en renskötarfamilj, som dotter till Nils Olof Omma och Inger Baer 

Omma. Hon lever tillsammans med Jon Mikael Labba, som är renskötare på heltid. 

Hon arbetar med renskötsel och som jurist. Renskötselföretagen är ofta familjeföretag. 

När barnen blir vuxna tar man ställning till om man vill fortsätta med renskötseln och 

man startar då sitt eget renskötselföretag. Företaget drivs antingen som enskild firma 

eller aktiebolag. 

 

Ett renmärke är förenklat beskrivet det märke som dina renar bär. Det är en identifika-

tion på vilka renar som hör till dig. Renmärke får man i tidig ålder, vilket har att göra 

med att man som förälder gärna ser att barnen får en snabb tillhörighet i renskötseln 

och känner ett ansvar för att ta hand om renar. Det är inget konstigt att barn har renar 

från väldigt ung ålder. De kan skapas t.ex. som avbrottsmärke, dvs. ett tilläggssnitt på 

ett befintligt märke. Sedan finns det släktmärken som andra i släkten innehaft och som 

man då överför på barn inom släkten. 

 

Hennes far växte från år 1932 upp i Strimasund inom Umbyn sameby. De pratade 

mycket om detta när de var små. Det är en del i deras uppväxt. Hennes mor är född och 

uppvuxen i Vilhelmina norra sameby som dotter till renskötande samer. Hennes mor- 

och farföräldrar är alla födda i Karesuando. Hennes föräldrar pratade mycket om för-

flyttningen när hon var liten. Hon upplevde att man uppfattade tvångsförflyttningen på 
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lite olika sätt inom mors och fars familj. Hon blev därför nyfiken på 

tvångsförflyttningen. 

 

Hennes morfar gick bort år 2001. Hon frågade honom mycket om hur det var att lämna 

Karesuando och via Jokkmokk och Arjeplog komma till Vilhelmina norra. Hennes 

morfar och pappa berättade mycket om detta. De berättade även vad han såg av hennes 

fars sida eftersom de växte upp i grannbyn och såg hur de andra hade det. 

 

Hennes pappa gick bort år 1993 när hon var 11 år gammal. Man får ha det i åtanke och 

sätta det i relation till hennes nyfikenhet. Det är naturligt att prata om gamla förehavan-

den med sina barn. Han berättade att de bodde i Strimasund och om sin tid i kåtaskolan 

i Atastugan. Var skolbyggnaderna låg. Hennes far var ganska gammal när hon var barn 

så det var en svunnen tid. För den som är historieintresserad var det väldigt intressant. 

Han berättade när de befann sig på åretruntmarkerna, men också när de kom söderut, 

om flyttningsstrapatser, hundar som gick ner i isen, många berättelser om hur rensköt-

seln bedrevs i en annan tid än den hon är van vid. Han berättade om renskötsel i en tid 

då de drev renar på skidor. 

 

Hennes morfar tog stort ansvar i flyttningen och hur renarna skulle skötas. Han hade 

liknande berättelser om rendriftskulturen. Han berättade att han var sju år och den sista 

gången de skulle lämna en av öarna runt Tromsö så tyckte han det var ganska odrama-

tiskt och skulle underlätta att flytta, eftersom flyttarna ut till öarna var så strapatslik-

nande med att renar skulle simma. Så han sa det till sin mor när de lämnade ön. Hans 

mor reagerade väldigt starkt. Hon upplevde att det var sorgligt och inte glädjefyllt. 

 

Hennes pappa var äldste sonen. Som äldsta barnet tar man tidigt ett stort ansvar. Hon 

växte upp med bilden av fadern som en central figur i samebyn. Sedan kan det bero på 

att det var en förälder, men han var väldigt aktiv. Där de var med renarna var han. Hon 

fick följa med väldigt mycket ända tills hon började skolan och bodde på internat. 
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Hon växte upp med två renskötande föräldrar och har aldrig i barndomen sett någon 

från kärandesidan i deras arbete med renskötsel. Det skiljer sig inte från hur hennes 

morfar har berättat. Han berättade att de som tidigare hade bedrivit renskötsel i Vap-

sten hade slutat med det. Hon upplevde inte några konflikter som barn, men tror att 

föräldrarna och alla i samebyn inte diskuterade dessa frågor med barnen utan valde att 

hålla det från barnen. De diskuterade inte så mycket hemmavid heller. Hon fick enbart 

höra att de hade slutat.  

 

Morfadern bekräftade att renskötseln hade sett en nedgång i områdena. Morfadern och 

hans familj kom från Arjeplog till Västerbotten år 1945, alltså några år efter det att 

farfadern kom till Vapsten. Det talar för att myndigheterna såg att det fanns plats för 

nya etableringar pga. att folk hade slutat bedriva renskötsel. 

 

Skötesrenar är att man lämnar renar i en renskötares vård. Inhägnade renar är inte 

skötesrenar. Det är renar som hålls av andra människor som inte är medlemmar i 

samebyn. Det är inte så renskötsel bedrivs. Skötesrenar betar fritt. Det innebär att du 

har dina renar med den renskötaren. En inhägnad med renar innebär att du är extremt 

stationär. Det är inte så renskötsel bedrivs eller ska bedrivas. 

 

Hon är styrelseledamot och sekreterare/kassör i samebyn sedan år 2001. När hon börj-

ade 2001 var hon 20 år gammal och oerfaren. Hon hade påbörjat juriststudierna, men 

tog egentligen över sin mammas roll i styrelsen. Ju mer erfaren hon har blivit, och med 

hennes utbildning, har det inneburit en ganska omfattande administrativ hantering. 

Hon tar emot all inkommande post för samebyn, scannar in allt material och lägger ut 

det på samebyns server. I de fall där det har varit domstolsförhandlingar har hon före-

trätt samebyn i egenskap av ställföreträdare. I de fall där det passat sig har hon haft 

kontakter med andra samebyars ombud. Det är en ganska omfattande administrativ 

uppgift hon har idag. Bra mycket mer än vad som fanns förut. Hon har många 

kontakter med parter som är konkurrerande markägare/markanvändare. De håller 

sig inom fastställt renantal. 
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De är åtta familjeföretag i samebyn. Samebyn är som en paraplyorganisation över flera 

enskilda företag. Man kan inte säga att det är en fast siffra. Den är beroende på att folk 

går bort, att ungdomar når myndighetsålder och då startar sina egna företag. 

 

Medlemskap i en sameby är framför allt det automatiska, dvs. att man växer upp där. 

Utifrånkommande medlemmar är ovanligt förekommande. Det har förekommit vid två 

tillfällen. Det ena är när hennes sambo flyttade ner. Vidare kom det en ansökan från 

Torkel Stångberg, men då var det enbart att han ansökte om medlemskap. Men man 

tittar ju även på hur den nya medlemmen ska fungera med resterande medlemmar i 

samebyn. Det beror på att även om de är enskilda företag är de också ett kollektiv. 

Därför är det så viktigt att man fungerar  med alla i samebyn. 

 

Beträffande uttalandet ”Renskötsel är inte begränsad i tid och gäller oavsett lagstift-

ning.” i hennes examensarbete från juristprogrammet i början på 2000-talet är ren-

skötselrätten en självständig rätt grundad på urminnes hävd, sedvana. Renskötsel-

rätten är ju en rätt som tillkommer det samiska kollektivet som fortfarande är intakt. 

Den tillkommer folket, dvs. den tillkommer inte en enskild person utan det är en 

kollektiv rätt. Av rennäringslagstiftningen framgår att den tillkommer den same som 

är medlem i sameby. 

 

Hon har behandlat ansökningar om att bli upptagen i samebyn vid två tillfällen. Torkel 

Stångberg hade skrivit ”jag vill få medlemskap i samebyn”. Den avslogs. 

 

Stig Johansson blev nekad inträde. Han överklagade till länsstyrelsen, som fastslog 

beslutet. Bestämmelserna är sådana att om ett renmärke inte används aktivt ska det 

avregistreras. Samebyn fick en förfrågan från länsstyrelsen om vilka renmärken som 

användes. Samebyn svarade att hans renmärke inte varit aktivt under den lagstadgade 

tiden. Länsstyrelsen beslutade att avregistrera det. Han överklagade och fick rätt i 

kammarrätten. Frågor som gäller renmärken rör inte samebyn.  
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Samebyn var aldrig part i det målet. Det var länsstyrelsen som var motpart. Samebyn 

hade den uppfattningen som angavs i remissen, nämligen att märket inte hade använts 

för att märka renar eller bedriva renskötsel och alltså skulle avregistreras. Samebyn 

prövar medlemskap enligt 11 §. Det kan sedan överprövas till Sametinget och senare 

till kammarrätten. 

 

Tomas Stångberg 

Han är son till Johan Stångberg som var ordförande i Vapstens lappby och renägare. 

Johan Stångberg var född år 1906. Hans mor hette Kristina Linnea Stångberg. Hon 

var från Vapfjäll och var född år 1912. Han har samma släktlinje som Torkel Stång-

berg och hänvisar till den. Fadern var ordförande i Vapsten sameby en tid. Han började 

arbeta som skogsarbetare, hade en del ströjobb och fick sedan anställning som vakt-

mästare på sameskolan i Tärnaby. Samtidigt bedrev han renskötsel tillsammans med 

Tage Östergren för att fortsätta den renskötsel som de har bedrivit inom lappbyn hela 

tiden. De hade sina renar på Löffjäll ända till renstölden skedde år 1981.  

 

Hans intresse för renskötsel har funnits hela tiden. För att komma in mer i renskötseln 

hade han sin far att tillgå. Han frågade mycket om vad som hade hänt i lappbyn och 

varför det vart som det vart. De berättade om när nordsamerna kom på 1930-talet och 

att de tog emot dem så gott de kunde. Han minns att det var svårigheter pga. språk, 

men även att samarbeta med dem. De höll aldrig några avtal. T.ex. när de skulle göra 

rensamlingarna höst och vår och kalvmärkning på somrarna avtalade de om att de 

skulle följas åt till fjälls och hjälpas åt med att samla renarna, men väldigt ofta for 

nordsamerna i förväg till fjälls.  

 

Han berättade att när de då kom till fjället såg de aldrig till dem och renarna var 

skingrade. De sprang hit och dit och det var väldigt svårt att samla ihop renarna. Då 

kunde det hända att de fann en liten skock med nymärkta renar. Det var både vuxna 

och kalvar som var märkta. Han frågade hur detta kunde gå till. Fadern berättade att de 
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ofta skilde renarna åt i mindre samlingar från den stora samlingen och gjorde märk-

ning. Detta fick aldrig hans far eller de övriga i lappbyn veta. Detta var väldigt ned-

slående för dem att finna.  

 

Längre fram på 1950-talet, när pojkarna till dessa bröder blev mer och mer aktiva, blev 

det en hårdare attityd. Det blev väldigt svårt att finna igen några renar. Det blev allt 

mer besvärligt. Han skulle leva på renskötseln, men till syvende och sist blev renan-

talet mindre. Han var på renskiljningar och slaktningar men fann aldrig någon ren. Det 

var ganska nedslående. Om de fick någon ren var det en slaktren från en angränsande 

lappby. 

 

Han har aldrig hört Johan Stångberg berätta att barnen aldrig skulle hålla på med ren-

skötsel. I stället var han glad att få berätta om renkötseln. Det är ganska otroligt att få 

höra detta påstående.  

 

Vad han har förstått av vad Johan Stångberg har berättat visste de inte ens att nord-

samerna skulle komma. Det fanns ett övervintringstillstånd. Som historien är stannade 

de lika fullt kvar. Då var han yngre. Längre fram i tiden blev Johan Stångberg mer 

aktiv som ordförande i byn. Han vet att Johan Stångberg lämnade ifrån sig de ad-

ministrativa papperen som fanns på byn, men vet ej vilket årtal det var.  

 

Att han var glad när han lämnade i från sig papperen: ja kan hända, men det var nog 

inte av den anledningen, utan det var nog för att han var glad att slippa bördan att vara 

ordförande för lappbyn. Det han var mest glad för var väl att han skulle slippa ansvaret 

som ordförande. Det var nog en lättnad för honom. Han kan också ha blivit anmodad 

av lappfogden att göra det. Det var betungande för han visste hur förhållandena var i 

lappbyn. Det kan ha varit jobbet som var betungande, men han tyckte inte heller om att 

som ordförande bli förknippad med förhållandena som var inom lappbyn. 

 

De drabbades av konkurserna på så sätt att de miste renar på Löffjället år 1981. Då 

var han inte själv på fjället. De kom och tog renarna. De kom med helikopter och drev 
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renarna vidare mot Arefjället så som Erik Östergren har berättat. Följden av detta var 

att de var tvungna att fara dit och bevaka sina rättigheter. Han minns att renskocken 

hade hamnat på Arefjället och de hade då redan varit i Arevattnet. När de låg där så 

kom det en helikopter. Då skedde en rensamling in till rengärdet. De brukade heli-

kopter så det var ganska hög intensitet när de drev renarna fram till gärdet. Det var 

vissa kalvar som inte hängde med. De återfann några renar där. När de hade fått tag 

på några renar användes helikoptern igen och skingrade hjorden. De riktade anspråk 

på ersättning mot konkursboet. Han fick dock ingenting.  

 

I början på 1980-talet köpte han in egna renar för att fortsätta renskötseln. Det var 

dessa renar, ett tiotal, som han förlorade vid renstölden på Löffjället. De ville att 

renarna skulle få stanna kvar på fjället för sommarbete. Han fick slaktrenar från 

angränsande lappbyar, bl.a. från Vilhelmina södra fick han en slaktren. Det var en 

oxe som han kunde ha för mat. 

 

Kjell-Åke Lundström 

Han har hjälpt till med att upprätta släktträdet i fem generationer som kärandena har 

gett in i målet. 

 

Torkel Stångbergs morfar Johan Andreas Stångberg var aktiv renskötare och ordnings-

man i Vapstens lappby. Han slutade med renskötsel, men minns inte om det var på 

1950- eller 1960-talet. 

 

Beträffande Tony Olofsson har han bara anknytning till Hattfjälldal. Han hittade ingen 

inom Vapsten på de här generationerna av hans förfäder. Anna Benedikte Israelsdott-

ers far var född inom gamla Umbyn. Hon gifte sig med en nybyggare/ jordbrukare i 

Joeström. Gunhild Maria hette hon. Hennes pappa var Sjul Svensson, vars pappa i 

sin tur var han som blev ihjälslagen av Stor-Mila. Då gifte han sig med en flicka från 

Älvsvattnet. Israel Hansson var byxellapp i Älvsvattnet. På gamla dagar flyttade de 

tillbaka till Sverige. Det finns ingen direkt anknytning till Vapstbyn i det släktträdet, 

utan då måste han gå längre tillbaka, flera generationer.  
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Angående släkten Stångberg var Axel Andreas Stångberg morfars far till Torkel 

Stångberg. De hade renskötsel i Vapsten. Han hade några barn som fortsatte med 

renskötsel. Däribland var Johan Stångberg som var morfar till Torkel. Han hade en 

son som hette Anta Stångberg, som var aktiv inom renskötseln hela sitt liv.  

 

Bo Lingebrants farfar Nils August Andersson Winka var både jordbrukare och aktiv 

inom renskötseln i Vapsten. Hans farfars far Anders Nilsson Winka var aktiv inom 

Vapsten hela sitt liv. 

 

Winkasläktens högste man var Nils Andersson Winka som var den störste renägaren 

i Vapsten i slutet på 1800-talet. Han blev närmare 100 år gammal.   

 

Nils Andersson Winkas bror Johan Andersson var född inom Vapsten men bosatte sig 

i Ängesdal och hade jordbruk där. Hans pojke Sjul Johansson var morfar till Tage Jo-

hansson. Morfars far var Johan Andersson. Dessa personer var födda på den tiden 

då Björkvattendalen började bli jordbruksmark, då man insynade nybyggen. År 1824 

insynade man Rönnbäck. Sedan kom Ängesdal. Så småningom blev det nybyggare av 

många av dem som var renskötare. Man hade kvar sina renar men då hade man någon i 

släkten som skötte om renarna. Men det blev någon lagändring på 1900-talet så den 

möjligheten försvann. Man fick inte ha skötesrensystemet. Men många av jordbrukar-

na var renägare och hade någon brorsson eller liknade som skötte renarna aktivt. 

 

Vad gäller Monika Rickefors hittade han inget samband med Vapsten på de genera-

tioner som han har. Om man kommer riktigt långt tillbaka, till 1600-talet, hittar man 

någon i Vapsten. Då var Vapsten ett mycket större område än det är nu.  

 

För Karl Göran Hansson gäller samma förhållanden som för Monika Rickefors, men 

en generation tidigare.  

  



  Sid 95 
LYCKSELE TINGSRÄTT DOM 

2020-02-28 
 

T 329-17  
 

 
Axel Oliver Isarelssons farfar Jonas Israelsson var renskötare i Vapsten men blev 

så småningom jordbrukare och bofast i Vallenäs. Han var fosterson hos en Anders 

Månsson som hade insynat Vallenäs. Anders Månsson blev gammal och kanske 

ofärdig. Då tog Oliver Israelsson hand om det lilla jordbruket och blev bofast.  

 

För Östergrens gäller både mors och fars sida. Kristoffer Sjulsson höll på med rensköt-

sel och ärvde ett hemman i Ängesdal som hans son Tomas Kristofersson övertog. Det 

är Katinka Östergrens mormors pappa. Han höll inte på helt i renskogen utan hade ett 

jordbruk som de även kombinerade med renar. 

 

Bo Barruks pappa Jonas Barruk var aktiv i renskötseln bra länge. Han var tillsammans 

med Lars Johansson, som var den största renägaren i Vapsten på 1930-talet någon 

gång. Men Lars Johansson flyttade till Vilhelmina så småningom. Det var enligt upp-

gift pga. att han hade svårt att hålla reda på sina renar i förhållande till de som kom 

inflyttande norrifrån. 

 

Sara Holmqvist Åsdells morfars far Johan Sjulsson var renägare och skötte renar hela 

sitt liv i Vapsten. De fick då ett litet jordbruk i Fräkenvik eller Bränna och där fortsatte 

den här farfadern till Sara. De tillhörde Vapsten. När pappan tog över hade Johan 

Sjulsson skaffat sig det lilla jordbruket och drev en kombination. 

 

Markus Törngren var av släkten Tällström och Baer. Ursprungligen stammade alla från 

Vapsten. Anna Maria Samuelsdotter var från Vapsten. Det var Markus Törngrens mor-

fars mor.  

 

För Kent Winka gäller detsamma som för Lingebrants. 

 

Vid Maria Margareta Andersdotter står tillskrivet innehavare av lapppskatteland. De är 

nog han som har skrivit det. Nils Sjulsson Stångberg var från Ranbyn, men gifte sig 

med Maria Margareta och det var hon som innehade lappskattelandet som han blev 

ingift i. De gifte sig år 1873, tio år innan de upphörde med lappskatteland. 
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Göta Louise Bäckman 

Hon är född den 15 november 1926. Hennes far hette Tomas Lambert Klemetsson. 

Han var ordningsman i Vapstens lappby en viss tid. Hon och andra ungdomar lyssnade 

på samtal mellan honom och de andra vuxna i byn. Det var det hon tyckte var roligt att 

komma ihåg. 

 

Det var ganska negativa saker som sades. Det viktigaste var att Ommas med drängar 

hade blivit ditforslade de här somrarna och att de skulle få bo i Vapsten ett år. Sedan 

hade de ordnat så att de skulle till Jämtland eller Hälsingland. Lappfogden talade om 

det för dem. Det skulle vara ett år, men de for aldrig därifrån. Därför började de att 

undra varför de inte gav sig iväg. Lappfogden sa att de var så duktiga så det var bra 

att de var där. De var duktiga men det var inte bra att de var där. Man påstod att de 

stal t.ex. renar. Man visste att de haft renkalvmärkning men inte meddelat den övriga 

församlingen inom Vapsten, vilket var nödvändigt att göra. På så vis lyckades de få 

en massa nya kalvar.  

 

Sådana saker berättade de. Det var mycket sådana saker som de talade om och var 

upprörda över. För man hade ett visst mönster att följa i en lappby som det då hette. 

Man hade en ordningsman som talade om för alla när man skulle ha märkning, slakt 

och skilja på renhjorden för att flytta vidare, men de gjorde inte det. De gjorde precis 

som de själva ville. Sen förlorade ju de som var hemmavarande alltihopa. 

 

Intressant är att man berättade om Idivuomafamiljen. Han kom också till Vapsten, men 

de flyttade tillbaka norrut för han stod inte ut med det som de andra gjorde. Trodde de. 

 

Hennes far tog avsked som ordningsman i byn för han hade blivit tillsagd att samtala 

med lappfogden, men det var omöjligt att få till ett samtal med lappfogden. Då flyttade 

han tillbaka till Vilhelmina norra för det var därifrån han kom. Det var i början på 

1930-talet, tror hon.  
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När man hade samlats vid renarna så bodde de ofta i Atastugan. De tyckte att det var 

roligt att ligga och lyssna på gubbarnas samtal. Hon kommer inte ihåg vilket år det var. 

Hennes far stod inte ut där med att hela tiden hålla ögonen på någon annan. Barnen var 

alltid med under flyttningar av renar osv. De var i Vapsten, ja hon var ju i 20 årsåldern 

då, men for omkring mycket och gjorde andra saker. Det är svårt att säga. Hon var 

hemma på somrarna. Då var hon barnvakt åt böndernas nyfödda barn, men brukade 

också vara med fadern och fiska och gå till kalvmärkningen. 

 

Hon minns att hennes mamma arbetade som turistvärdinna på Storbacken. Det var 

inom Vilhelmina norra sameby. Då hade fadern kommit till Vilhelmina norra. Han 

flyttade dit där hennes mamma var. 

 

Margareta Omma 

Hennes bröder och syskonbarn är svarande i målet. Hennes föräldrar var Nils Johans-

son Omma och Inger Maria Omma. De kom från Karesuando. Hennes syskon var Nils-

Olof, Johannes, Henrik och Maj-Britt. Ingen av dem är i livet. Hon är född i Lycksele 

och har en dotter som är renskötare i Vilhelmina södra lappby. Hon bor nu i Klimp-

fjäll. 

 

Att familjen hamnade i Vapsten beror på tvångsförflyttningen. De kom hit år 1932. 

Hon föddes år 1939. Pappan var en tid i Umbyn sameby. Sedan kom han över till 

Vapsten.  

 

Under skoltiden bodde hon på internat från september till maj. Under sommarmånader-

na var hon hemma i Boxfjäll. Ibland följde hon med sin pappa och bröderna på kalv-

märkningarna. De fick inte göra annat än att hålla på med renskötsel. Hon gick två 

terminer i Jokkmokk åren 1954 - 1955. Efter det var hon hemma ett tag och hjälpte till. 

 

Hon känner igen Sigrid Stångberg och Bo Martin Barruk. Hon vet vem Tony och Tord 

Olofssons farfar var. Sigrid Stångbergs pappa känner hon till. Hon växte inte upp med 

Johan Stångberg, men kände honom för att han var ordförande då de hade renslakt på 
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hösten och auktionerade ut renar. Det var de enda gångerna hon träffade honom. Hon 

kommer inte ihåg att han höll på med renskötsel. Han var ordförande i samebyn. Han 

skötte om portföljen. Han kom med den där portföljen till Boxfjäll och hade någon av 

sönerna med sig. Då skulle han överlämna portföljen och han var så glad att han skulle 

överlämna den. Nils Olof skulle ha den, men de fick ta hand om den för han var borta. 

I portföljen fanns räkenskapshandlingar på renförsäljningar osv. 

 

Bo Barruk gick i skolan då hon gick där. Barnen skulle inte hålla på med renskötsel. 

De var noga med att poängtera att barnen inte skulle hålla på med renskötsel. Anders 

Winka var med på de närmsta platserna där de hade kalvmärkning. Hon minns att 

Winka sa till hennes pappa att sonen skulle bli lärare och resa till Paris och att den 

andra sonen skulle arbeta i skogen. Hennes pappa visste inte vad Paris var. Det 

handlade bara om renar.  

 

Hon har varit medlem i Vapstens lappby sedan födseln. Hon har haft möjlighet att 

bedriva renskötseln, hon har varit hemma.  

 

Hon minns inte om Anders Anta Stångberg, bror till Johan Stångberg, hade rätt att 

bedriva renskötsel. De hade en bror i Jokkmokk som var så glad att Anta slutat vara 

ordförande i  samebyn.  

 

Hon hade rätt att bedriva renskötsel för hennes föräldrar hade rätt att bedriva ren-

skötsel. 

                                                         

Hon vet inte om hon har sett något renmärke tillhörande sydsamerna. Hon har bara 

hört under hela sin uppväxt att sydsamerna inte ville hålla på med renskötsel och att 

deras barn inte skulle hålla på med renskötsel. 

 

Hon minns Anta Stångberg. Han ville inte bedriva renskötsel. Johan Stångberg ville 

inte alls att hans barn skulle hålla på med renskötsel. Hon vet inte om de hade rätt att 

bedriva renskötsel, bara att de inte ville. Hon hörde dem säga till allihopa, som var 
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därikring, att deras barn inte skulle bedriva renskötsel. Hon hörde det under 

renskiljningarna, efter märkningarna när de satt runt kaffeelden och pratade. 

 

Göran Lundvall 

Han har en gedigen utbildning och är en intresserad fjäll- och naturmänniska. Han emi-

grerade till Kanada i unga år och kom där i kontakt med problemen med ursprungsbe-

folkningar. Han kom sedan tillbaka till Sverige efter några år och vistades i fjällvärld-

en. Han fick rådet att skaffa sig en teoretisk utbildning. Han har en treårig distrikts-

åklagarexamen från Stockholm. Han hamnade först i Umeå och läste då även kultur, 

folklivsforskning och kulturgeografi på högskolan. Efter att han blev klar med 

studierna år 1961 lockades han att åka till Lycksele för att vikariera för chefen för 

rennäringsförvaltningen där. 

 

I Lycksele vikarierade han på länsstyrelsen för chefstjänstemannen för rennärings-

förvaltningen som hade uppdrag att arbeta med svensk-norska frågor. Under hans 

tjänstgöring utarbetades 1971 års rennäringslag. När det var klart år 1971 blev han 

tjänsteman på lantbruksnämnden som tog över från länsstyrelsen som regional 

rennäringsmyndighet.   

 

Lantbruksnämnderna i de tre renskötsellänen arbetade i delegationer med lekmannain-

flytande. I delegationerna ingick samerepresentanter för rennäringen och tjänstemän. 

Han var föredragande i dessa frågor. Han arbetade med detta från år 1962 till år 1992, 

då han pensionerade sig. Under dessa 30 år hade han olika befattningar. Han var bl.a. 

konsulent. De avskaffade de gamla koloniala titlarna lappfogde och lapptillsynings-

man. Han avstyrkte utbyggnaden av Abelvattnet av naturvårds- och renskötselskäl, 

vilket naturligtvis retade länsstyrelsen. Han blev därför avsatt och länsstyrelsen utlyste 

ett vikariat som en kollega till honom från Norrbotten fick. Han stannade kvar i Umeå 

och fick så småningom den tjänst som inrättades år 1971 när rennäringslagen trädde i 

kraft.   
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Hans arbetsuppgifter var som föredragande i olika frågor. På den tiden, innan beslut 

togs i same- och rennäringsfrågor, hördes samebyarna. Han höll årliga sammanträden 

med byarna, vinter och sommar i sex samebyar i Västerbottens län: Gran, Ran, Um-

byn, Vapsten, Vilhelmina norra och Vilhelmina södra. Han åkte runt och besökte dessa 

samebyar. Han var föredragande och tog upp aktuella frågor i samebyarna. De var 

noga med att byarna skulle höras och avge ett eget yttrande.  

 

Han hade ingen särskild relation med Vapsten sameby. Han jagade visserligen älg i 

Tärnaområdet, men det var i Umbyn sameby. Han bodde i en renvaktarstuga till-

sammans med renägarna Olle Omma och Peter Omma, en annan Ommasläkt än 

parternas. De jagade var för sig men umgicks på kvällarna. Deras far hette Olof 

Johannes Omma, en samepolitiskt engagerad person som han hade mycket att göra 

med. Han hade inget särskilt att göra med Vapsten sameby eller de andra byarna.   

 

Registrering av sameby 

När den nya rennäringslagen trädde i kraft år 1971 var lantbruksstyrelsen huvudmyn-

dighet. Den hade tagit över från länsstyrelserna. De hade ett ambitiöst utbildnings-

program för samebyarna som pågick mellan åren 1972 och 1975. Man ville göra 

samebyarna till självständiga ekonomiska och juridiska enheter. De skulle vara 

självständiga i förhållande till myndigheterna. Det var 51 samebyar.  

 

Lantbruksstyrelsen uppmanade samebyarna att registrera sig hos länsstyrelsen. Det 

var alltså lantbruksnämnden som hade hand om den lokala förvaltningen och lant-

bruksstyrelsen den centrala. Efter utbildningen ansåg lantbruksstyrelsen att byarna 

skulle registrera sig hos länsstyrelsen. Det var länsstyrelsens jurister som avgjorde 

registreringsfrågan. Det skedde mellan år 1972 och 1975.  

 

Vapsten sameby var uppmanade att registrera sig för att få den självständiga ställ-

ningen. Han minns inte varför det fanns två ansökningar. Det är möjligt att någon 

ansökan var ofullständig. Det intressanta är att i samband med att Vapsten gjorde en 

ansökan passade icke renskötande samer i Tärna på att bilda en egen förening och 
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ansöka om registrering. De var inte utbildade i kursverksamheten. De var samer, men 

tillhörde inte någon sameby. De sökte registrering hos länsstyrelsen, som avslog deras 

ansökan. Det var kärandenas förfäder som ville komma in i verksamheten. Kammar-

rätten avslog deras ansökan efter överklagande. Regeringsrätten tog inte upp deras 

ansökan till prövning.  

 

Vapsten samebys renägare var andra generationen av de tvångsförflyttade nordsamerna 

och var i åldern 20 - 40 år. De var framgångsrika och effektiva med ett stort engage-

mang i renskötselfrågor. Länsstyrelsen registrerade samtliga byar, även Vapstens 

lappby, vilket kärandena i målet var emot. De ville att de skulle registreras, men de 

kom ju från sidan.  

 

Han var föredragande i rennäringsfrågor på lantbruksnämnden. Det var två jurister på 

länsstyrelsen som fattade beslut om registrering av Vapsten sameby och sa nej till de 

icke renskötande samerna. Han var inte med och beslutade. 

 

Renskötaryrket hade väldigt låg status på 1960- och 1970-talet. Det var inte inne att 

vara renskötande same på den tiden. Nu finns ett helt annat intresse att bedriva ren-

skötsel trots att förutsättningarna genom markexploateringar har försämrats. Äldre 

samer avstyrkte att deras barn skulle hålla på med renskötsel. Det var ingen status 

och ingen lönsamhet i det. 

 

Om utträngning 

Påståendet att de tvångsförflyttade nordsamerna trängde ut sydsamerna är enligt hans 

uppfattning felaktigt. Det fanns helt enkelt plats för inflyttning. Det fanns en parallell i 

västra Jämtland i Handölsdalens sameby där det också fanns plats och nordsamer 

flyttade in. Rennäringen går i vågor vad gäller lönsamhet. 
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Folke Grubbström var en tjänsteman som blev avsatt av lantbruksnämnden. Denne 

anmälde honom för stöld och förskingring. Det var en man med ett starkt hävdelse-

behov som ville bli någon slags potentat i dessa frågor. Han hade ingen utbildning 

och var olämplig. Det var en olycklig historia. 

 

Han kan varken bekräfta eller förneka att han satt med vid samebyns konstituerande 

stämma den 1 februari 1973. Han var med på de flesta stämmorna. Om det finns en 

handling som han har undertecknat stämmer det väl. Han var av tradition med på alla 

sammanträden med samebyarna. Uppdraget var att alla samebyar skulle registreras. 

Vapsten sameby bestod av duktiga företagare. Han vet inte om han var behjälplig med 

deras ansökan om registrering, men det är möjligt.  

 

Samebyarna uppmanades att ansöka om registrering hos länsstyrelsen. Om han var 

inkopplad i nordsamernas ansökan kan han inte svara på. 

 

Han var inte involverad i sydsamernas arbete. De dök ju upp utan kännedom. De till-

hörde inte byarna som utbildades av lantbruksstyrelsens experter. Utbildningarna av 

byarna leddes av en agronom som hette Knut Gustavsson och pågick under tre år. By-

arna uppmanades att registrera sig. Sydsamerna bildade självständigt en styrelse och 

ansökte om registrering. Många hade gammal bakgrund, men de hade inte genomgått 

den utbildning som hölls. 

 

Han vet inte om sydsamerna först gav in en ansökan om registrering och nordsamerna 

först därefter skyndade sig att ansöka, och där han satt med vid den konstituerande 

stämman. Han har svårt att säga något om det, för samebyarna uppmanades av lant-

bruksstyrelsen att söka registrering. 

 

Lantbruksstyrelsen var huvudmyndighet och han fanns med i sammanhangen, men han 

hade ingen aktiv roll på så sätt att han uppmanade dem. Det var inte han vad han kan 

förstå, lantbruksstyrelsen företräddes ju av tjänstemän. Han var lantbruksnämndens 

tjänsteman, inte lantbruksstyrelsens tjänsteman. 
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Han var en engagerad tjänsteman som kände starkt för rennäringen och bl.a. avstyrkte 

vattenregleringarna i norra Tärna då han ansåg att markerna skulle användas för ren-

skötsel. Det kan stämma att han har skrivit ett yttrande över Jonas Barruks m.fl. ansök-

an om registrering. De hade renar, men tillhörde inte någon sameby. Eftersom han inte 

minns kan han varken bekräfta eller förneka det. Han hade inget mer engagemang i 

Vapsten sameby än vad han hade i de andra samebyarna. Det var inget speciellt med 

Vapsten på så sätt.  

 

Han har inget minne av Folke Grubbströms uppgifter i ett polisförhör angående 

rekvisition av 125 000 kr för samebyns räkning för kostnader vid reninsamling med 

helikopter den 18 november 1977. Folke Grubbström blev tidigt avsatt eftersom han 

ansågs olämplig att jobba med rennäringsfrågor och skulle i stället arbeta med skogs-

frågor.  

 

Han blev anmäld av Folke Grubbström för att ha förskringat vattenregleringsmedel, 

men det var helt enkelt så att han hade att göra med samtliga byarnas ekonomiska 

förhållanden. De fick del i de vattenregleringsbygdemedel som utdömdes av läns-

styrelsen varje år och pengar fördelades mellan samebyarna. Det ingick i hans 

uppgifter att rekvirera medel eftersom hälften av pengarna gick till samebyn och 

hälften gick till administrationen för att förbättra för renskötseln. De byggde ut 

flyttningsleder, hagar och renvaktarstugor. Samebyarna hade samtidigt stora problem 

i Norge och de byggde renslakterier och stängsel för samebyarna. Folke Grubbström 

agerade efter det att han hade blivit avsatt från dessa frågor. Det berodde på något 

slags självhävdelsebehov. Han ville ha någon slags ställning i de här frågorna. Men 

han hade ingen utbildning eller lämplighet för det.   

  

Beträffande frågan om utseende av sysslomän tog länsstyrelsen kontakt med honom 

och ville ha hand om problemen som gällde samebyarna och var emot sysslomanna-

skapet. Han avstyrkte av samma skäl. Men det var främst länsstyrelsen som var emot 

sysslomannaskap. Samernas riksförbund ville lösa dessa problem själva. De hade egna 
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tjänstemän och en jurist anställd. Han tror att det rann ut i sanden, men kommer inte 

ihåg. Han minns inte att det träffades någon överenskommelse och minns inte någon 

skrift från honom.  

 

Han blev aktiv tjänsteman år 1972 och vet att det finns många skrivelser om konkurs-

er. Han var inte tjänsteman år 1979. 

 

Beträffande uppgiften i målet om en kåta som han skulle ha fått fraktad till sitt lant-

ställe i Umeå hade han tagit hand om flera äldre timmerbyggnader i Jämtland. Han tog 

även hand om en förfallen kåta som inte var i bruk. Han skulle inte ha kunnat ta en 

som användes. Han har byggt upp ett ställe i Jämtland där den kåtan finns. Angående 

Burviksnäststugan rationaliserade lantbruksnämnden jordbruket och löste in ett flertal 

byggnader. Av dessa 30- eller 50-tal byggnader köpte han en byggnad från Lycksele-

området som han tog till Jämtland och fortfarande har stående där. För den blev han 

anmäld för stöld, men det visade sig vid kontroll att han köpt den från lantbruks-

nämnden, efter det att den hade lösts in, för 10 000 – 20 000 kr. Det var samma pris 

som för andra byggnader som såldes ut då och inte särskilt billigt. Folke Grubbströms 

uppgifter om honom beror på att han hade ett hämndbegär. Beträffande en stuga i 

Vapstberg växte en kollega till honom upp där. Det stämmer att han fick en timmerbod 

från Vapstberg av Axel Gustafsson och Unander Gustafsson. 

 

Han tror inte att han har jagat älg inom Rönnlidens kronopark ovan odlingsgränsen. 

Däremot har han jagat inom Umbyn sameby, utöver att han har jagat i Jämtland. Han 

jagade i själva fjällområdet på Skalmaområdet inom Umbyn. Han betalade naturligtvis 

vanligt arrende till länsstyrelsen. Han hade att göra med hundratalet jaktupplåtelser på 

länsstyrelsen. Att han själv jagade berodde på att landshövdingen tyckte att han som 

tjänsteman gott kunde vara med och jaga. Annars var det i stort sett den bofasta fjäll-

befolkningen som fick jakträtt. Det var samma sak med fiske. 

 

Han har aldrig påstått att sydsamerna inte var fullvärdiga renskötare. Han har många 

goda vänner bland sydsamerna och umgicks även med dem från Vapsten, Enoksson 
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och familjen Klemetsson. Han hade ingen sådan uppfattning. Han gjorde ingen 

värdering av om de är bättre eller sämre renskötare. 

 

Det är staten som har ansvaret för den uppkomna situationen. Staten skulle inte ha gått 

med på att gränsen mot Norge stängdes för Karesuandosamerna. Men den svenska 

staten föll undan i stället för att bevaka de svenska samernas intressen. Han vill inte 

höra att han ser annorlunda på sydsamer än nordsamer. Han räknar dem som likvärdiga 

i alla avseenden. 

  

Sydsamerna har säkert haft skötesrenar. Rennäringen har gått i vågor. Förhållandena 

att det blev inflyttning i Vapsten är ingenting konstigt för just då låg rennäringen nere. 

Det var ingen aktiv verksamhet. Det är inte utmärkande för Vapsten, utan många 

fjällsamebyar hade samma situation. Han menar att renskötseln i stort sett låg nere i 

Vapsten innan nordsamerna kom. Det var inte status att vara renägare på den tiden och 

föräldrarna uppmanade sina barn att inte ägna sig åt renskötsel. 

 

Han kan inte kommentera ett förslag till yttrande till remiss 1964 angående skötes-

renar. Skötesrenar hade ju även bofasta personer tidigare, sedan blev det enbart samer 

som hade skötesrenar. 

 

Med sitt påstående om olyckliga omständigheter som drabbade sydsamerna menar han 

att man valde tryggheten i att äga djur i en ladugård och ägna sig åt fiske och jakt och 

att det inte fanns samma intresse hos dem för renskötsel. Sydsamerna drabbades helt 

enkelt av ett minskat intresse för renägande, ökad exploatering av markerna och 

ogynnsamma förhållanden. Sedan hade nordsamerna en annan inställning beroende 

på att nordsamerna hade en annan form av renskötsel. Svårigheterna var att livnära sig 

på rennäring och tryggheten att inte ha sin försörjning springande löst på fjället, utan 

att man hade jordbruk och fiske och jakt som försörjning. Intresset för rennäringen har 

gått i perioder. Nordsamerna som flyttades hade ett större engagemang i renskötsel än 

vad sydsamerna hade.  
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6 DOMSKÄL 

6.1 INLEDNING 

6.1.1 Förord 
Den tvist som tingsrätten har att bedöma rör ett av de mest komplicerade områdena 

inom den svenska rättsordningen; fastighetsrättsliga frågor i ett historiskt och rätts-

historiskt perspektiv. Målet berör, inom ramen för en i sitt sammanhang otillräckligt 

utvecklad lagstiftning, människors och ett folks utveckling och förhållanden inom ett 

stort landområde. Ett samlat intryck av det material som parterna har presenterat är att 

båda sidor synes ha drabbats av myndigheters godtycke och i vissa fall direkt felaktiga 

beslut, vilket starkt har medverkat till de konflikter som har uppstått inom området.  

 

6.1.2 Det historiska skeendet 
Sedan de norra delarna av Skandinavien frilagts från is kom området att bebos av en 

samisk befolkning vilken, som nomader, inom Sapmi livnärde sig på bl.a. jakt och 

fiske. Flera riken dominerade området under olika tider.  

 

Efter det att riket Sverige grundats, vilket anses ha skett i mitten på 1200-talet, var de 

styrandes uppfattning att de norra delarna av landet på landskapslagarnas tid, dvs. 

framför allt 1200- och 1300-talet, löd under Hälsingelagen. Det torde vara klarlagt att 

lagen tillämpades i vart fall i de kustområden runt Bottenviken där städer fanns. Hur 

långt in i landet, mot Sapmi och fjällvärlden, som lagen hade någon effekt är dock 

oklart. Lagen kan knappast ha omfattat den samiska befolkningen, som hade en egen 

rättsordning grundad på sedvanerätt. Eftersom innehållet i denna rättsordning inte har 

nedtecknats är ingenting om dess specifika innehåll känt. Att rätten att bruka visst 

landområde kunde gå vidare till nästa generation genom t.ex. arv torde dock vara 

ganska klarlagt. 

 

Under Gustav Vasas tid framträdde ett allt starkare önskemål att kolonisera de norra 

delarna av Skandinavien. Syftet var att få möjlighet att tillgodogöra sig de naturtill-

gångar som fanns där och tillföra kronan skatteintäkter (se t.ex. Gustaf Göthe, Om 
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Umeå lappmarks svenska kolonisation från mitten av 1500-talet till omkring 1750 

s. 18 ff. om bl.a. Gustav Vasas brev under 1540- och början av 1550-talet angående 

Norrland, speciellt brevet den 20 april 1542 för meninge man i Gestrikland, Helsing-

land, Ångermanland och Medelpad …). Särskilt omtalat är vidare Karl IX:s engage-

mang för landet runt Bottenvikens övre del och hans önskan att främja renskötseln.  

 

Samernas jakt i de norra delarna av Sverige tillgodosåg under 1500- och början av 

1600-talet det kontinentala Europas efterfrågan på skinn och tillförde landet stora 

inkomster, fram till dess att bestånden av djur i det närmaste försvann. Även fisk 

exporterades till de södra delarna av landet. 

 

6.1.3 Rendriften 
Renen fick en allt större betydelse i den samiska kulturen. Från början på 1600-talet 

torde allt fler samer ha kunnat försörja sig genom jakt på och skötsel av renar, vilka 

från den tiden även hölls som drag- och klövjedjur samt för mjölkens skull. Renen 

kom med tiden att ses som samens trogne följeslagare genom livet. 

 

Många samer levde familjevis i en bygemenskap, siida, där varje familj disponerade 

ett visst område som den tilldelats av byns styrande organ. Detta område fick, när den 

svenska administrationen började verka inom området på 1600-talet, beteckningen 

lappskatteland. När renskötseln blev en samisk huvudnäring kom den geografiska 

formen och storleken på lappskattelanden att förändras, för att passa rendriftens behov.    

 

År 1880 torde inom Norrbottens län ha funnits ca 3 900 samer med ca 194 000 renar 

och i Västerbottens län ca 1 400 samer med ca 29 000 renar (Särskilda Utskottets 

Utlåtande 1886 N:o 1 s. 13). 

 

6.1.4 Gränser i Sapmi  
År 1751 bestämdes gränsen mellan Sverige och Norge, efter långa förhandlingar 

mellan Sverige och Danmark-Norge, i Strömstadstraktaten. Till överenskommelsen 
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fogades ett bihang, som kom att kallas Lappkodicillen. Kodicillen reglerade samernas 

rätt att utnyttja markerna på ömse sidor om gränsen för renbete m.m. och slog fast att 

ingen same hade rätt att äga mark i både Sverige och Norge. Artikel 10 föreskrev att 

samerna ”efter gammel sedwane” skulle äga rätt att flytta mellan rikena och ”betjena 

sig af Land och strand till underhåld för deras djur och sig sjelwa”.   

 

Någon nu gällande överenskommelse mellan Sverige och Norge angående rätten till 

renbete över gränsen finns inte. Det har från svensk sida därför hävdats att 1751 års 

traktat alltjämt gäller mellan länderna. 

 

År 1809 bestämdes gränsen mellan Sverige och Finland. I och med detta och gräns-

dragningen mellan Norge och Ryssland år 1826 var det forna Sapmi uppdelat på fyra 

länder. Detta förhållande kom att i hög grad försvåra de renskötande samernas 

levnadsförhållanden i norra Sverige. 

 

6.1.5 Rättsliga regleringar 
När de norra delarna av Sverige i allt större utsträckning koloniserades uppkom behov 

att skilja av de delar av landet som skulle förbehållas de samiska näringarna, dvs. 

framför allt renskötseln. År 1867 drogs en provisorisk linje, den s.k. odlingsgränsen, i 

Norrbotten och Västerbotten. Den separerade de delar av fjälltrakterna som skulle vara 

förbehållna samerna från de delar öster därom som nybyggarna fick använda för od-

ling. Odlingsgränsen kom dock redan från början att överträdas, inte minst inom 

Västerbottens län, genom dels de nybyggen som redan fanns där, och dels genom att 

ytterligare nybyggen anlades, inom det område som var avsatt för och förbehållet de 

samiska näringarna.  

 

Under årens lopp tillkom ett relativt stort antal bosättningar ovanför gränsen. En del av 

dessa anlades av samer som övergick från rendrift till att i vissa fall helt, i andra fall 

delvis, ägna sig åt jordbruk. Förfarandet synes inte ha varit helt ovanligt just i Väster-
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botten (se prop. 1917:169 angående ändringar i 1898 års renbeteslag s. 18) och ogilla-

des starkt av lappväsendet. De s.k. nödåren, som inföll med jämna mellanrum och bl.a. 

innebar att betet till renarna var dåligt, medförde att svårt drabbade samer förlorade 

sina renar och därmed tvingades att försörja sig på annat sätt, i första hand genom att 

odla jorden. En följd av detta kunde vara att de därmed miste den enligt renbeteslag-

arna föreskrivna rätten att bedriva renskötsel. Så medförde t.ex. ”de sju hårda åren”, 

som inleddes med året 1892, att tusentals renar dog av svält.   

 

Samtidigt med att odlingsgränsen kom till beslutades att en avvittring skulle ske i 

de norra delarna av landet. Därigenom skulle bestämmas vilka marker som tillhörde 

kronan, och därmed kunde brukas av de renskötande samerna, och vilka marker som 

tillhörde enskilda. Vid samma tid hade ett arbete inletts med att i lag reglera den 

samiska huvudnäringen, dvs. renskötseln, vartill jakt och fiske sågs som binäringar. 

Den första renbeteslagen kom år 1886. Den följdes av 1898 och 1928 års renbetes-

lagar.  

 

För närvarande gäller 1971 års rennäringslag, som till följd av uttalanden som Högsta 

domstolen gjorde i rättsfallet NJA 1981 s. 1, Skattefjällsmålet, tillfördes en viktig 

komplettering gällande urminnes hävd, som gäller från den 1 juli 1993.  

 

Samtliga dessa lagar är mer eller mindre aktuella i detta mål, liksom flera bestäm-

melser i Regeringsformen som berör den samiska befolkningens rättigheter. Det finns 

därför skäl att här översiktligt redogöra för respektive lags huvudsakliga innehåll. 

 

6.2 LAGAR 

6.2.1 1886 års lag angående de svenska Lapparnes rätt till renbete i Sverige 
Bakom behovet av lagstiftning låg bl.a. de diskussioner som förekommit vid till-

komsten av stadgan den 30 maj 1873 om avvittring i Västerbottens och Norrbottens 

läns lappmarker, angående samernas sedvanerätt i förhållande till den bofasta befolk-

ningen. Genom avvittringen drogs en gräns mellan de marker som ägdes av kronan och 
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marker som ägdes av enskilda. Även innehållet i förhandlingarna med Norge om en 

internationell lag angående den gränsöverskridande renskötseln väckte behovet av en 

lag.  

 

Dessutom fanns anledning att på ett överskådligt sätt samla alla bestämmelser som i 

förordningar vid skilda tider hade meddelats angående samernas förhållanden inbördes 

och gentemot den bofasta befolkningen. Det ansågs vidare vara erforderligt att kom-

plettera gällande regleringar med bestämmelser som kunde ge samerna en mer tryggad 

tillvaro (Riksdagen1886 FK III:29 s. 10). 

 

Lagen, som i Västerbotten trädde i kraft den 1 januari 1887, innehöll 26 paragrafer. I 

1 § slogs fast, i enlighet med vad som tidigare bestämts i andra sammanhang, att lapp-

arna var berättigade att med sina renar uppehålla sig inom Norrbottens och Vester-

bottens lappmarker och på de land som avsatts för dem inom Jemtlands län samt på 

de trakter i övrigt som de enligt gammal sedvana har besökt, och där använda land 

och vatten för sig och sina renar. Vissa av enskilda subjekt ägda områden skulle få 

användas endast under tiden oktober till april. Enligt 18 § omfattade bestämmelsen 

inte endast de renar som lapparna själva ägde utan även sådana som var under deras 

vård.  

 

I 5 § föreskrevs, att de land som avsatts för och särskilt förbehölls för lappar skulle 

delas in i lappbyar. Därmed upplöstes det gamla siidasystemet till förmån för en mer 

kollektivt inriktad verksamhet. Renskötseln skulle vara en gemensam angelägenhet för 

medlemmarna i samebyn. Ordningen med byar kvarstod dock.  

 

I bestämmelsen angavs vidare, att inom lappbyn fick inga andra lappar uppehålla sig 

sommartid med sina renar, än de, som själva erhållit rätt därtill eller vilkas förfäder 

tillhört lappbyn eller ägt rätt att vistas inom dess område. Det ålåg enligt paragrafen 

Konungens Befallningshafvande att, efter det att de lappar vilkas rätt var ifråga, blivit 

hörda, verkställa indelningen i lappbyar. Befallningshafvanden hade även rätt att slå 

ihop lappbyar eller dela en lappby på två.  
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Enligt 6 § fanns möjlighet för lapp att med sina renar flytta till annan lappby, efter ett 

förfarande som omfattade bl.a. ansökan till Konungens Befallningshafvande och hör-

ande av lapparna i den sökta lappbyn inför häradsrätten. Om utrymme fanns och in-

flyttningen var lämplig kunde ansökningen bifallas. Flyttning av renägande lapp med 

renar till annan lappby kunde även ske enligt 7 § för det fall att antalet renar blivit för 

stort för en lappby, vid tredska enligt vite, jämväl enligt 8 § med likartad tillämpning 

för lappar som flyttade mellan Sverige och Norge.          

 

För lappbyn skulle enligt 9 § finnas en ordningsman vars uppgift var att bl.a. hålla 

uppsikt över hur renhållningen i byn fortskred, anmäla förseelser mot lagen angående 

renmärken samt försöka bilägga tvister. I 10 - 17 §§ föreskrevs ersättningsskyldighet 

för och mot lappar gällande skada som orsakats av och på deras renar.   

 

Lagen var således en såväl civilrättslig som näringsrättslig reglering vars syfte var att 

bestämma villkoren för rendriften. I lagen slogs fast att samerna hade rätt att använda 

inte bara de marker som avsatts för deras näringar utan även under vinterhalvåret 

marker som tillhörde enskilda och att denna rätt grundades på sedvana. Någon 

definition av begreppet lapp lämnades inte. 

 

Den angivna rätten till renskötsel var inte oomstridd. Bl.a. uttalade en av dåtidens mest 

framträdande jurister, justitierådet Knut Olivecrona, vid remissbehandlingen i Högsta 

domstolen skarp kritik mot principen att en på sedvana, dvs. inte lag, grundad rätt 

skulle ge samerna tillåtelse att nyttja annans mark, särskilt som, enligt dåtida darwin-

istiska teorier, en nomadiserande folkstam som inte avsåg att skaffa sig fasta bostäder 

och bruka jorden var dömd att gå under till förmån för andra kulturer (Prop. 1886:2 

s. 71 ff.).  

 

Samtidigt med renbeteslagen infördes en lag om renmärken. Enligt denna ankom det 

på häradsrätten att fastställa och föra register över godkända renmärken. I förarbetena 
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till lagen angavs vikten av att genom ett renmärke kunna bestämma vem som var ägare 

till en viss ren.  

 

6.2.2 1898 års lag om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige 
Kort tid efter det att 1886 års renbeteslag hade trätt i kraft påfordrades, som ett utslag 

av de motsättningar som fanns mellan jordbrukare och samer, förändringar i lagen så-

vitt avsåg sedvanerätten. Framför allt i Jämtlands län var protesterna kraftiga mot att 

principen hade fått ställning som lag och fråga hade uppkommit om inte samernas 

dispositionsrätt till marker för renbete i stället för en rättighet enligt lag kunde lösas 

genom avtal med enskilda markägare. Dessutom krävdes ett mer omfattande skade-

ståndsansvar för samers påstådda överträdelser av lagen när det gällde renskötseln.  

 

1898 års renbeteslag blev i stort sett en revidering av den föregående lagen. Någon 

förändring gjordes inte beträffande sedvanerätten. Däremot infördes en möjlighet att 

rekvirera statligt bistånd med att avliva renar utanför renbetesfjällen vilka, utan att stå 

under någons vård, år efter år fortlevde i trakter och förorsakade de bofasta skada, samt 

en utvidgad skadeståndsskyldighet för skador som renar orsakat på slåtter m.m.      

 

Vidare hade redan under kommittéarbetet inför 1886 års renbeteslag diskuterats 

behovet av att, efter förebild från Norge, tillsätta en lappfogde för varje län vars roll 

skulle vara att förmedla kontakt mellan samer och myndigheter samt i viss mån över-

vaka samernas verksamhet. För Västerbottens län tillsattes en lappfogde år 1895. 

Denna förändring föranledde ändringar i renbeteslagen.  

 

6.2.3 1928 års lag (1928:309) om de svenska lapparnas rätt till renbete i Sverige  
Den främsta nyheten med denna lag var att en definition infördes av vilka samer som 

var innehavare av renskötselrätt och av vilka som fick utöva denna rätt. Rätt till ren-

skötsel, enligt lagen, tillkom enligt 1 § den som var av lapsk härkomst, såframt hans 

fader eller moder eller någon av dessas föräldrar såsom stadigvarande yrke drivit ren-

skötsel eller biträtt däri eller ock Konungens befallningshavande medgav rätt därtill. 
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Rätten till renskötsel upphörde således vid tredje generationen i de fall då ett uppehåll 

skett i verksamheten. Rätt till renskötsel tillkom också kvinna, som var eller hade varit 

gift med man som hade sådan rätt. Om en kvinna som innehade renskötselrätt ingick 

äktenskap med man som saknade sådan rätt förlorade kvinnan sin rätt. För rätten att 

utöva renskötsel krävdes tillhörighet till lappby. I annat fall hade en same rätt att 

endast inneha skötesrenar enligt bestämmelserna i 14 §.  

 

Till lappby hörde enligt 8 § lapp som drev renskötsel inom lappbyn eller biträdde i så-

dan näring, lapp som inom lappbyn drivit eller stadigvarande biträtt i renskötsel men 

upphört med det och inte stadigvarande ägnat sig åt annat yrke, lapp som hade tillstånd 

att flytta in i lappbyn samt hustru och hemmavarande barn till lapp som nämnts, lik-

som änka och omyndigt barn till avliden same, även om de inte själva drev eller bi-

trädde i renskötsel.  

 

Genom dessa bestämmelser skapades en skiljelinje i det samiska samhället mellan 

renskötande och icke renskötande samer. De senare hade enligt lagen ingen tillgång till 

land och vatten för jakt och fiske. De gamla samiska rättigheterna var således förbe-

hållna de samer som tillhörde en lappby. 

 

De problem med alltför stora renstammar som tidvis förekommit inom olika delar av 

Sapmi ledde till att regler infördes som gjorde det möjligt för myndigheterna att 

föreskriva begränsningar av antalet renar inom olika områden. Det infördes även en 

bestämmelse som närmare angav vilka föreskrifter som byordningen skulle innehålla 

angående ordningen för renskötselns bedrivande inom lappbyn, t.ex. fördelning av 

betet inom lappbyn, antalet renar som fick betas på visst område, renhjordarnas be-

vakning, renhjordarnas samlande för märkning, förfarandet vid renmärkning och 

renslakt. 

 

I lagen infördes även separata regler för skogssamer, dvs. de samer som bedrev ren-

näring i skogslandet.     

 



  Sid 114 
LYCKSELE TINGSRÄTT DOM 

2020-02-28 
 

T 329-17  
 

 
6.2.4 Rennäringslagen (1971:437) 
När knappt 40 år hade förflutit från tillkomsten av 1928 års renbeteslag konstaterades 

att förutsättningarna för rennäringen hade förändrats i så hög grad att behov hade upp-

kommit att ändra näringens driftsformer och vidta andra åtgärder för att höja näringens 

lönsamhet. Bl.a. konstaterades att den låga arbetsintensiteten, med ibland hjordar om 

endast 100 - 150 renar, medförde att arbetsinkomsten var onödigt låg för den enskilde 

samen. Utrymmet för rationaliseringar av olika slag ansågs stort.  

 

Dessutom framfördes från samiskt håll uppfattningen, att länsstyrelserna och lappväs-

endet hade fått ett så starkt inflytande över rennäringen och dess utövare att samerna 

ansåg sig stå under ett statligt förmynderskap. Förhållandena medförde krav på en 

översyn av 1928 års renbeteslag med ökade möjligheter för de renskötande samerna 

att tillvarata sina rättigheter och hindra intrång i deras lagliga rättigheter.   

 

Rennäringslagen trädde i kraft den 1 juli 1971. I 1 § definieras innebörden av ren-

skötselrätten och innebär att den som är av samisk härkomst har renskötselrätt.  

 

Genom de nya reglerna stärktes samebyns ställning i fråga om självbestämmande över 

sin organisation och egna ekonomiska angelägenheter. De existerande lappbyarna 

behölls liksom de enskildas äganderätt till renarna. Renskötseln organiserades enligt 

förebild från ekonomiska föreningar. Detta innebär att beslutanderätten angående 

verksamheten ligger hos bystämman och styrelsen. Ett ytterligare mål med lagen 

var att främja samverkan och rättvisa mellan medlemmarna i samebyn.    

 

Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 1993 infördes 1 § andra stycket. 

Paragrafen har därefter följande lydelse. 

Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag använda 
mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. 
Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska befolkningen 
och grundas på urminnes hävd. 
Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i sameby.  
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Vid genomförandet av lagändringen anförde departementschefen bl.a. följande 

angående renskötselrätten och dess utövande (prop. 1992/93:32 s. 88 ff.): 

 

”2.2 Renskötselrätten 

Mitt förslag: Rennäringslagens (1971:437) inledande bestämmelser ändras så att det 

av lagen framgår att renskötselrätten är en för den samiska befolkningen kollektiv rätt 

som bygger på urminnes hävd. 

- - - -  

Samernas rättigheter när det gäller att låta sina renar beta över stora områden liksom 

rätten att jaga och fiska grundas alltså inte primärt på lagstiftning eller på upplåtelser 

i särskilda avtal. Däremot är renskötselrättens utövande reglerad och preciserad ge-

nom den vid varje tid gällande lagstiftningen. I det avseendet påminner alltså ren-

skötselrätten om äganderätten som består även utan lagstiftning men vars innehåll 

och utövande regleras genom bestämmelser i olika lagar. Konstaterandet att ren-

skötselrätten i grunden bygger på urminnes hävd och inte på upplåtelser eller lag-

stiftning är av betydelse för de renskötande samernas ställning och trygghet i sin 

näring. Det är också av betydelse för hela det samiska folket med hänsyn till att dess 

kulturtraditioner i så hög grad är knutna till renskötseln. Tidigare oklarheter om arten 

av samernas rättigheter har haft negativa konsekvenser för rennäringen. Många miss-

förstånd och konflikter kan troligen härledas till det tidigare oklara rättsläget. Ren-

skötselrättens ursprung är enligt min mening så betydelsefullt att renskötselrättens 

natur bör komma till uttryck i rennäringslagen. Jag föreslår därför att det i lagen skall 

anges att renskötselrätten bygger på urminnes hävd.  

- - - - -  

Renskötselrätten får utövas enligt bestämmelserna i rennäringslagen (1971:437). 

 

De rättigheter som enligt rennäringslagen (1971:437) tillkommer samerna har i lagen 

fått den sammanfattande beteckningen renskötselrätt. Renskötselrätten beskrivs i 1 § 

rennäringslagen (1971:437) som en rätt för vissa personer av samisk härkomst att 

begagna mark och vatten till underhåll för sig och sina renar. I rätten ingår bl.a. 

renbete, jakt, fiske och visst skogsfång, Renskötseln får bedrivas på såväl statlig 
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och kommunal som privat mark. Rätten tillkommer personer av samisk härkomst som 

kan åberopa att någon av deras föräldrar, farföräldrar eller morföräldrar haft ren-

skötsel som stadigvarande yrke. Sådan person benämns i lagen renskötselberättigad.  

 

Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen enligt 15 § andra stycket utvidga kretsen 

av dessa ”renskötselberättigade” personer. Också den som gifter sig med en rensköt-

selberättigad person förvärvar renskötselrätt. Uppdelningen i samer med och utan 

renskötselrätt tillkom genom 1928 års renbeteslag. Enligt tidigare renbeteslagar hade 

”envar lapp” rätt att syssla med renskötsel.  

 

Renskötselrätten som sådan medför emellertid ingen given rätt att bedriva renskötsel. 

Av 6 § rennäringslagen (1971:437) följer att det för renskötseln finns samebyar och att 

i princip den mark inom vilken renskötsel får bedrivas är uppdelad mellan dessa byar. 

Enligt 15 § 5 får samebyns betesområde användas för renbete av samebyn för med-

lemmarnas gemensamma behov. Jakt och fiske får enligt 25 § endast utövas av den 

som är medlem i sameby. Utövandet av renskötselrätten kräver således medlemskap i 

sameby. Denna begränsning är betingad av näringsmässiga skäl och har funnits sedan 

den första renbeteslagen år 1886.  

 

Även i fortsättningen bör rätten att bedriva renskötsel förutsätta medlemskap i en 

sameby. Renantalet begränsas av tillgången på bete och bestämmer därmed det antal 

personer som kan försörja sig på renskötsel. Rennäringslagens bestämmelser om att 

renskötseln skall bedrivas inom samebyar innebär följaktligen en nödvändig begräns-

ning av renskötselrätten. Att utöver kravet på medlemskap i sameby kräva viss kvali-

fikation för renskötselrätten anser jag däremot inte vara nödvändigt. 

 

Den gränsdragning som nu görs i rennäringslagens (1971:437) inledning mellan 

renskötselberättigade samer och samer som saknar sådan rätt anser jag kunna 

undvaras. Enligt min mening är det från principiell synpunkt riktigare att beskriva 

renskötselrätten som en rätt som tillkommer den samiska befolkningen och konstatera 

att varje medlem av den befolkningen dvs. varje same, får bedriva renskötsel enligt 
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rennäringslagens (1971:437) bestämmelser. Det sistnämnda innebär bl.a. krav på 

medlemskap i sameby.  

 

Det synsätt jag nu har redovisat innebär att renskötselrätten är förbehållen den som 

är same och är en rätt som varken kan överlåtas eller upplåtas. Några undantag som 

innebär avsteg från ett sådant betraktelsesätt behöver enligt min mening inte göras. 

Jag anser därför att man kan slopa de nuvarande reglerna om förvärv av renskötsel-

rätt genom giftermål. Däremot bör den som har gift sig med en same och inte själv är 

same kunna bli delaktig i renskötseln genom att han antas som medlem i en sameby. 

- - - - 

Mitt förslag innebär också att den som är same - inte bara same vars släktingar i 

föregående led ägnat sig åt renskötsel - kan komma i fråga som medlem i sameby. 

Frågan om medlemskap skall liksom hittills avgöras av samebyn och vara beroende 

av om den som avser att bedriva renskötsel inom byns betesområde är eller har varit 

knuten till renskötseln inom byn. Samebyns ställningstagande försvåras knappast av 

att det inte längre kommer att krävas att den som vill bli medlem är barn eller barn-

barn till renskötare. Självfallet kan det alltid diskuteras vad som skall krävas för att 

någon skall anses ha styrkt sig vara same. Samerättsutredningen har inte föreslagit 

någon definition av vem som är same i rennäringslagens (1971:437) mening. Någon 

allmänt accepterad definition av begreppet same har hittills inte funnits i svensk 

lagstiftning. Det bör enligt min mening i detta sammanhang inte ställas något annat 

krav än att vederbörande skall tillhöra den samiska folkgruppen, en tillhörighet som 

kan ha sitt ursprung i ett avlägset led. I enlighet med vad Lagrådet har anfört bör det 

av lagtexten framgå att med same menas den som är av samisk härkomst.” 

 

6.2.5 Samernas rättigheter enligt grundlagen  
I 1895 års lapplagskommitté uttalades, inför arbetet med 1898 års renbeteslag, att det 

är samerna, inte de bofasta, som ”ursprungligen befolkat och förfogat över de bygder 

om hvilka här är fråga” och ”det är lappen som i sin från början oinskränkta rätt att 

der uppehålla sig med sina renar som lidit intrång af odlingens fortskridande.”  
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Redan här kom uppfattningen om samernas ställning som urfolk i Sverige till uttryck. 

Även i propositionen 1976/77:80 insatser för samerna uttalades, att samerna är den 

ursprungliga befolkningen i Sverige. 

   

Det samiska folkets ställning anses numera vara så viktig att den regleras i grundlag. 

 

I 1 kap. 2 § regeringsformen regleras, att det samiska folkets möjligheter att behålla 

och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.  

 

I 2 kap. 15 § regeringsformen anförs att vars och ens egendom är tryggad genom att 

ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom 

expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker 

användning av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen. 

 

I 2 kap. 17 § regeringsformen stadgas att begränsningar i rätten att bedriva näring eller 

utöva yrke får införas endast för att skydda angelägna allmänna intressen och aldrig i 

syfte enbart att ekonomiskt gynna vissa personer eller företag. Där framgår även att 

samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag.     

 

6.3 LAPPSKATTELANDEN 
  

Lappskattelanden hade under ett par århundraden en central funktion i det samiska 

samhället. Det finns därför anledning att närmare beröra dessa. 

6.3.1 Utformades av samerna 
Lappskattelanden torde i norra Sverige ha existerat i omkring 200 år. Annat har inte 

framkommit än att samerna själva bestämde vilken omfattning och utformning skatte-

landen skulle ha, utifrån den renskötsel som skulle bedrivas där. Som ordet utvisar 

innebar rättigheten att den same som innehade ett skatteland erlade skatt till kronan 

för detta. 
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Professor Åke Holmbäck anförde år 1920 i uppsatsen Studier över de svenska allmän-

ningarnas historia i Uppsala universitets årsskrift 1920 s. 32 angående lappskatte-

landet följande: ”men från 1600-talet känna vi en organisation, som sedermera gått 

förlorad men som då ägde synnerlig styrka och med stränghet hölls uppe. Varje lapp 

ägde sitt särskilda skatteland, vars gränser var noga bestämda; endast inom sitt land 

fick han beta sina renar samt driva fiske och jakt, men ingen fick ej heller där tränga 

in.”    

 

6.3.2 Jämställdes med skattejord 
Av domböcker från mitten av 1600-talet framgår att både häradsrätterna och läns-

myndigheterna jämställde lappskattelanden med skattejord. Häradsrätterna utfärdade 

inrymningar på skattelanden och dömde i tvister som gällde skattelanden. En inrym-

ning som häradsrätten beviljat innebar att innehavaren hade ensamrätt till området 

och att denne hade rätt att överlåta och upplåta det. Rätten motsvarade den tidens 

äganderätt. 

 

Mot slutet av 1600-talet började länsstyrelserna hävda att de var rätt myndighet att 

hantera frågor gällande lappskattelanden. På vissa platser uppstod en maktkamp mellan 

länsstyrelsen och häradsrätten (se t.ex. Nils-Johan Päiviö, Från skattemannarätt till 

nyttjanderätt s. 183 ff.). Till slut stod länsstyrelserna som segrare i denna kamp och 

tog därmed över beslutanderätten över lappskattelanden.  

 

6.3.3 Betraktades i stället som kronojord 
Under andra delen av 1700-talet kom lappskattelandens ställning att förändras så att de 

i fortsättningen betraktades som kronojord, dvs. mark som ägdes av staten. Samerna 

ansågs därefter inneha nyttjanderätt till marken, dvs. endast en rätt att disponera den, 

vilket innebar att rätten att överlåta och ärva marken försvann.  
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6.3.4 Lappskattelanden upphör 
I mitten på 1800-talet hade lappskattelanden nästan försvunnit. Det skedde dels till 

följd av kronans agerande, men även till följd av att formerna för renskötseln hade 

förändrats, särskilt den form som fjällsamerna utövade, vilken krävde långa flyttningar.  

 

6.3.5 Övergången till lappbyar 
1850 års avvittringsstadga föreskrev att lappskattelanden skulle avskaffas. I 1886 års 

renbeteslag stadgades att ”de för lapparna avsatta land” skulle delas in i lappbyar. 

Från den tiden anses lappskattelandens rättsliga status ha upphört, även om de i vissa 

områden fortsatte att fungera i administrativt hänseende.  

 

Den individuella rättighet som innehavaren av ett lappskatteland hade ersattes genom 

lagstiftningen av en rätt att inom lappbyn utöva samma befogenheter som vederböran-

de hade haft som innehavare av lappskattelandet. 

 

6.3.6 Lappskattelanden i Vapsten 
Lappskattelanden fanns kvar i administrativt hänseende framför allt i Västerbotten och 

särskilt länge för Vapstens del (se t.ex. Lennart Lundmark & Lars Runmar, Mark och 

rätt i Sameland s. 139 ff.).  

  

År 1670 hade Vapsten 18 skatteland (Åke Holmbäck, SOU 1922:10, Om lappskatte-

landet och dess historiska utveckling s. 22). Vapstens marker var vid den tiden mer 

samlade mot fjällen än vad som är fallet nu och sträckte sig in i Norge. 

 

Av utredningen i målet framgår att Vapstens lappby år 1825 bestod av 18 lappskatte-

land. Ännu i 1882 års jordebok var Vapstens lappby upptagen som ”under enskild 

disposition”. När 1886 års renbeteslag trädde i kraft år 1887 har denna rättsliga 

ställning upphört.    
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6.3.7 Nuvarande Vapsten 
Nuvarande Vapsten sameby omfattar den södra delen av Storumans kommun ovanför 

odlingsgränsen och följer i stort sett kommungränsen mellan Storuman och Vilhelmina 

förutom vid Gardfjället där samebyns område viker in i Vilhelmina kommun.  

 

6.4 TVISTEN MELLAN PARTERNA 

6.4.1 Kärandenas yrkande 
Kärandena har yrkat, att tingsrätten ska förklara att de har bättre rätt än svarandena 

till renskötseln inom Vapsten samebys renbetesområden. Till närmare förklaring av 

yrkandet har de anfört, att det enligt deras mening räcker att någon av kärandena 

anses ha bättre rätt än svarandena för att käromålet ska bifallas.  

 

6.4.2 Kärandenas grunder 
Till grund för yrkandet har kärandena anfört, att de genom sina förfäder har en upp-

arbetad sedvanerätt till renskötsel inom Vapsten sameby och att ”urminnes hävd kan 

härledas till åtminstone början av 1800-talet”, att kärandena inte har förlorat rätten till 

renskötsel eftersom de inte har gett upp denna rätt frivilligt, vilket är enda sättet att 

förlora den, utan att de har blivit utträngda från området. Kärandena har vidare hävdat, 

att svarandena eller deras förfäder inte har fått permanent tillstånd att utöva renskötsel i 

området, att om de erhållit tillstånd beslutet i så fall inte har tillkommit i laga ordning, 

och att svarandena därefter har stannat kvar i området i ond tro.     

 

6.4.3 Svarandenas grunder 
Svarandena har mot kärandenas påståenden bestritt att kärandena har en upparbetad 

sedvanerätt till renskötsel inom Vapsten sameby. De har anfört, att enstaka personer 

som var förfäder till kärandena år 1932 hade rätt att bedriva renskötsel inom området, 

men att de förlorat denna rätt genom att förfäderna senast år 1957 upphört med ren-

skötsel och övergått till andra värv. För rätt att bedriva renskötsel krävs medlemskap i 

en lappby respektive sameby. Svarandena har vidare hävdat, att deras förfäder sedan 
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de lämnat Karesuando och när de ankom till Vapstens lappby hade tillstånd att flytta in 

i och stanna kvar i Vapsten för att där bedriva renskötsel. Svarandena har gjort gällan-

de, att deras förfäder har varit i god tro beträffande denna rätt och att svarandena och 

deras förfäder inte har trängt ut kärandena.    

 

6.4.4 Talans innebörd 
En talan om bättre rätt kan föras angående såväl lös som fast egendom och avse 

äganderätt eller rätten att bruka ett föremål eller ett markområde. Talan innehåller 

oftast ett yrkande att domstolen ska förklara att käranden till följd av vissa omständig-

heter är den som i stället för den aktuelle innehavaren ska besitta den angivna rätten.  

 

Kärandenas talan synes innebära att den rätt till renskötsel som Vapsten sameby och 

övriga svarande som medlemmar i samebyn nu innehar och utövar, genom de om-

ständigheter som Vapstens lappby och övriga kärande har åberopat, vid en prövning 

bl.a. enligt de regler om sedvanerätt och urminnes hävd, som konstituerar denna rätt, är 

behäftad med sådana brister att den bör upphävas och tingsrätten i stället ska förklara 

att rätten tillkommer kärandena.  

 

6.4.5 Rätten kan vara gemensam 
Högsta domstolen har i Girjasmålet (dom den 23 januari 2020 i mål T 853-18 p. 153 

ff.) diskuterat frågan huruvida en på urminnes hävd grundad nyttjanderätt är exklusiv 

eller kan innehas av flera parter. Högsta domstolen har konstaterat att frågan inte har 

något generellt svar, men har med hänvisning till Vilhelm Sjögrens tillägg i rättsfallet 

NJA 1911 s. 257 (jfr. NJA 1878 s. 113) anfört att om nyttjanderätten avser en tydligt 

angiven befogenhet på ett klart avgränsat område talar detta för att nyttjanderätten är 

exklusiv. Om rättigheten inte är tydligt avgränsad talar detta förhållande för det mot-

satta. Det anförda är emellertid, enligt Högsta domstolen, enbart presumtioner, och det 

får i varje enskilt fall avgöras vilka rättigheter som hävden ger upphov till. 
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I nu aktuellt fall gäller tvisten rätten till renskötsel, vilken utövas av flera rättighets-

innehavare inom en samebys vidsträckta marker. Denna rätt kan inte anses vara så 

avgränsad i förhållande till parterna i målet att den ska anses vara exklusiv. Något 

rättsligt hinder mot att flera parter innehar denna bruksrätt gemensamt inom området 

kan inte anses finnas.  

 

Av det anförda följer att det inom ramen för kärandenas yrkande även får anses ligga 

en prövning av frågan om kärandena har en med svarandena lika stark rätt till det som 

tvisten avser, vilket i så fall innebär att rätten är gemensam eller likvärdig. 

 

6.5 BEVISNINGEN 

6.5.1 Bevisbörda och beviskrav 
Kärandena har hävdat att de med hänsyn till de förhållanden som målet rör bör medges 

bevislättnad. Svarandena har motsatt sig att domstolen frångår det beviskrav som gäll-

er generellt i tvistemål, dvs. att en part har att styrka sina påståenden.  

 

Parterna är styrkemässigt i stort sett jämbördiga, vilket får anses innebära att deras 

möjligheter att inhämta utredning angående sakförhållandena i målet bör vara lik-

värdiga. Emellertid rör förhållandena i målet bl.a. släktskap och levnadsomstän-

digheter som sträcker sig minst 200 år tillbaka i tiden, i bygder där samfärdseln och 

informationen många gånger var bristfällig, bl.a. till följd av att många människor 

saknade grundläggande skolgång. Brister och oklarheter i register av olika slag får 

antas ha förekommit av skilda orsaker. 

 

Tingsrätten finner därför att det i vissa fall bör kunna godtas att välgrundade antagan-

den angående t.ex. vissa personers släktskap och anknytning till renskötseln inom ett 

visst område under en viss avlägsen tid får accepteras som fullgod bevisning (jfr. 

Högsta domstolen i Girjasmålet p. 162). 
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6.5.2 Bevisningens styrka  
Parterna har åberopat en omfattande skriftlig bevisning som i huvudsak består av äldre 

dokument av betydelse för de frågor som är aktuella i målet. Det saknas anledning för 

tingsrätten att ifrågasätta riktigheten av innehållet i flertalet av dessa handlingar. Som 

tingsrätten nyss har konstaterat kan dock handlingarna i vissa avseenden vara ofull-

ständiga. Vad gäller av personer i polisförhör lämnade utsagor försvagas bevisvärdet 

av dessa uppgifter genom avsaknaden av möjligheten för motpart att ställa motfrågor 

och på andra sätt ifrågasätta riktigheten hos de påståenden som gjorts i förhören. 

 

Samtliga inför tingsrätten hörda personer har framstått som trovärdiga. Domstolen har 

saknat skäl att ifrågasätta riktigheten av deras uppgifter.   

 

6.6 NORDSAMERNAS RÄTT TILL INFLYTTNING I VAPSTEN 
  

Tingsrätten prövar först kärandenas påstående angående brister i rätten för nordsam-

erna att utöva renskötsel inom området och de omständigheter som åberopats till stöd 

för detta.   

6.6.1 Bakgrund till flytten från Karesuando 
Av de första renbeteslagarna och dokument från tiden dessförinnan framgår att antalet 

renar inom rennäringen i norra Skandinavien hade ökat i sådan grad att de blivit ett 

problem. Betet till renarna räckte inte till. Frågan föranledde överläggningar mellan de 

berörda länderna med diskussioner om stängning av gränserna för renskötseln som ett 

möjligt alternativ.  

 

I Norge ökade kritiken, från såväl bönder verksamma inom den växande jordbruks-

näringen som företrädare för den norska renskötseln, mot problem bl.a. i form av ska-

dor på naturen som renar tillhörande svenska samer sades orsaka. Framför allt fanns ett 

intresse från norsk sida att minska antalet renar som svenska samer längst i norr betade 

i Troms fylke. Den konvention mellan länderna angående renskötsel över gränsen som 
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undertecknades år 1919 och trädde i kraft den 1 januari 1923 innebar att nomadiseran-

de svenska samer fick beta högst 39 000 renar i Norge.  

 

6.6.2 Tvångsförflyttning 
Konventionen fick till följd att det svenska lappväsendet vidtog åtgärder för att minska 

antalet renar som samerna i de fyra nordligaste svenska samebyarna innehade. Samer-

na ställdes inför valet att reducera antalet renar som de ägde eller att flytta söderut 

inom landet med sina renar, till synes utan förståelse från myndigheternas sida för att 

en reduktion av antalet renar innebar minskade möjligheter till en trygg försörjning.     

 

Myndigheterna har kallat förflyttningen av de samer som därefter skedde under ett 

par årtionden för frivillig (en dislokation). För samerna var det i många fall fråga om 

tvångsförflyttningar. Under alla omständigheter påverkades det samiska samhället 

starkt och under lång tid av de händelser som renbeteskonventionen mellan Sverige 

och Norge ledde fram till. I Vapsten är tvångsförflyttningen ännu ett aktuellt ämne. 

 

6.6.3 Bröderna Ommas flytt 
Av handlingarna i målet framgår att bröderna Johannes Henriksson Omma och Per 

Henriksson Omma i mars 1926 med bistånd av länsstyrelsen i Norrbottens län ansökte 

om att flytta med sina renar från Könkämä sameby i Karesuando till Västerbottens län. 

Efter viss ändring av ansökan fick de den 4 februari 1927, av länsstyrelsen i Jämtlands 

län, tillstånd att flytta till Frostvikens mellersta lappby i Jämtlands län bl.a. till följd av 

att det var aktuellt att ändra gränserna mellan vissa lappbyar i Jämtlands län och 

Västerbottens län. Johannes Henriksson Omma var född år 1858, hans söner Nils 

Johansson Omma år 1898 och Olof Johansson Omma år 1908.  

 

Av utredningen kan utläsas att den resa som bröderna Omma med familjer därefter 

företog söderut var förknippad med stora strapatser, inte minst till följd av att de om-

kring 550 renar som flyttningen omfattade var svåra att hålla samlade och hela tiden 

ville vända tillbaka norrut. 
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6.6.4 Flyttningsbete i Vapstens lappby och vistelse i Umbyns lappby 
Efter en framställan från lappfogden i Västerbottens län Hans Cederberg till länsstyrel-

sen i Västerbottens län den 23 mars 1931 beviljades bröderna Omma flyttningsbete 

inom Vapstens lappby under ett år, räknat från den 1 februari 1931.  

 

Som skäl angavs att det framstod som hårt för dem att flytta ända ned till Frostvikens 

sameby i Jämtlands län. Emellertid kom bröderna Omma att under den tid som beslutet 

om flyttningsbete i Vapstens lappby gällde och alltjämt på hösten 1932 att vistas i 

Umbyns lappby.  

 

6.6.5 Permanent tillstånd har saknats att flytta in i Vapstens lappby 
Som kärandena har anfört har länsstyrelsen i Västerbottens län efter beslutet att bröder-

na Omma beviljades tillstånd att under ett år beta sina renar i Vapstens lappby, inte 

meddelat dem något permanent tillstånd att flytta in i Vapstens lappby. Inte heller 

framgår av handlingarna att något sådant samråd med lappbyns samer, som inför en 

inflyttning har krävts enligt 1928 års renbeteslag, ägt rum. Av utsagor i målet framgår 

att sydsamerna inte tillfrågades i saken. De tjänstemän som har handlagt frågan om 

bröderna Ommas slutliga destination för förflyttningen har således inte följt gällande 

regler.  

 

Vilken den rättsliga konsekvensen av denna underlåtenhet borde ha blivit är emellertid 

inte helt klart. I vissa sammahang har hävdats att bestämmelsen närmast är en ord-

ningsregel som inte har någon effekt på uppkomsten av en rättighet.  

 

6.6.6 Anmaning för bröderna Omma att flytta in i Vapstens lappby 
Av utredningen har framgått att lappfogden Hans Cederberg i brev till lapptillsynings-

mannen Karl August Andersson den 29 oktober 1932, för vidarebefordran till bröderna 

Omma, lämnat beskedet att de under kommande vinter i god tid skulle flytta sina renar 
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till Vapstens vinterbetesmarker samt att några ytterligare förändringar beträffande 

flyttningarna inte kunde medges.  

 

Det saknas anledning att utgå från annat än att Karl August Andersson, i enlighet med 

Hans Cederbergs anmodan, vidarebefordrade innehållet i brevet till bröderna Omma.  

 

6.6.7 Bröderna Ommas insikt och handlande i god tro 
Bröderna Omma kan inte ha haft anledning att uppfatta meddelandet om flyttning av 

renarna till Vapstens vinterbetesmarker på något annat sätt än att de myndigheter som 

de har haft att rätta sig efter, när det gällde handhavandet av renarna, hade beslutat att 

deras slutliga destination för flytten från Karesuando var Vapstens lappby.  

 

Ytterligare skriftväxling mellan företrädare för lappväsendet visar att bröderna Omma, 

trots de underrättelser som de hade fått angående den slutliga destinationen för flytten, 

under år 1936 fortfarande uppehöll sig i Umbyns lappby med sina renar. Huruvida 

detta berodde på tredska från bröderna Omma, på bättre tillgång till bete för renarna i 

Umbyn än i Vapsten eller fortsatta svårigheter att hindra renarna från att förflytta sig 

norrut har inte framgått.  

 

Under alla omständigheter förelade länsstyrelsen bröderna Omma vid vite att senast 

den 1 november 1936 återflytta till Vapstens lappby. Föreläggandets utformning visar 

att myndigheten hade uppfattningen att bröderna Omma genom tillvaron i Umbyn bröt 

mot ett tidigare meddelat beslut att bedriva sin renskötsel i Vapstens lappby. Bröderna 

Omma efterkom föreläggandet.     

 

Det har framgått att bröderna Omma saknade erforderliga kunskaper för att själva i 

skrift kunna tillvarata sina intressen gällande den av myndigheterna beslutade flytten. 

Det finns anledning att utgå från att de inte var helt insatta i innebörden av gällande 



  Sid 128 
LYCKSELE TINGSRÄTT DOM 

2020-02-28 
 

T 329-17  
 

 
lagstiftning. De var därmed hänvisade till att följa den muntliga information som före-

trädare för myndigheter lämnade dem om de beslut som myndigheterna hade fattat 

angående deras utövande av rennäringen.  

 

Den information som företrädare för myndigheterna lämnat bröderna Omma kan inte 

ha föranlett dem att utgå från något annat än att de från hösten 1932 var hänvisade till 

att permanent bedriva sin näring i Vapstens lappby. För tiden därefter har de således 

varit i god tro beträffande rätten att bedriva renskötsel i Vapstens lappby.  

 

6.6.8 Rättsverkan 
Myndigheternas besked till bröderna Omma tillsammans med den tilltro som bröderna 

Omma fäst vid riktigheten av myndigheternas besked får anses, genom tidens gång, ha 

läkt verkan av de formfel som må ha förekommit vid flytten till Vapstens lappby och 

därigenom bekräftat den rätt för dem att bedriva renskötsel i Vapstens lappby som de 

utgått från att de har haft.  

 

6.7 SYDSAMERNAS NÄRVARO I VAPSTEN  

6.7.1 Vapstens lappby 
Kärandena har hävdat, att de sedan generationer tillbaka har sina rötter i Vapstens 

lappby och lappbyns föregångare lappskattelanden inom denna del av Västerbotten, 

samt att deras förfäder där har bedrivit renskötsel och andra samiska näringar.  

 

Bo Barruk har särskilt framhållit att Vapstens lappby, enligt den rätt att ändra en lapp-

bys omfattning som länsstyrelsen enligt de första renbeteslagarna hade, har varierat i 

storlek och tidigare har omfattat en större yta än samebyn gör idag. Samebyns nuvar-

ande omfattning bestämdes den 25 maj 1946.     
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6.7.2 Kjell-Åke Lundströms utsaga 
Av förhöret med Kjell-Åke Lundström, som upprättat den släktutredning som käran-

dena har åberopat, har framgått i huvudsak följande. 

 

Sigrid Stångberg, Torkel Stångberg, Andreas Stångberg, Axel-Olof Stångberg, Tomas 

Stångberg, Bo Lingebrant, Jan-Erik Lingebrant och Kent Vinka är släkt i rakt ned-

stigande led till Anders Sjulsson. Denne var född år 1817 och var innehavare av ett 

lappskatteland. Tony Olofsson, Tord Olofsson och Jan Olofsson är släkt i rakt ned-

stigande led till Anna Benedikte Israelsdotter, som var född år 1848. Hon var inne-

havare av lappskatteland. Erik Östergren, Katinka Östergren och Peter Östergren 

härstammar i rakt nedstigande led från Kristoffer Sjulsson, som var född år 1828 i 

Vapsten. Tage Johanson är i rakt nedstigande led släkt med Johan Nilsson, född år 

1801 och innehavare av lappskatteland. Monika Rickefors är i rakt nedstigande led 

släkt med Anna Greta Hansdotter, född år 1872, Marsfjäll. Karl-Göran Hansson är i 

rakt nedstigande led släkt med Hans Tomasson Rua, född år 1833, Marsfjäll. Oliver 

Israelsson är i rakt nedstigande led släkt med Sjul Sjulsson Skalma, född år 1815, 

Vapsten. Bo Barruk är i rakt nedstigande led släkt med Nils Andersson Vinka, född 

år 1826, Vapsten. Sara Holmqvist Åsdell är i rakt nedstigande led släkt med Sjul 

Andersson, född år 1846, Vapsten. Marcus Törngren är i rakt nedstigande led släkt 

med Samuel Johansson, född år 1839, Vapsten.  

 

6.7.3 Torkel Stångbergs uppgifter 
Genom förhöret med Torkel Stångberg har utöver de uppgifter som Kjell-Åke 

Lundström lämnat tillkommit information i form av uppgifter om innehav av 

lappskatteland eller renmärken som utvisar att samtliga enskilda kärande genom 

släktskap har anknytning till renskötsel i området som går tillbaka åtminstone till 

början av 1800-talet, i vissa fall längre. 
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6.7.4 Kärandenas släktutredning  
Av den omfattande släktutredning som kärandena har åberopat har bl.a. följande 

uppgifter framkommit utöver det tidigare konstaterade. Familjerna Stångberg, Linge-

brant och Vinkas anfader Anders Sjulsson, född 1817, död 1896 var innehavare av 

lappskattelandet Löfjäll i Vapsten. I släkten finns som anfäder även Hans Tomasson 

Rua, född 1833, död 1913, skattlapp i Marsfjäll och Nils Tomasson född 1877, död 

1945, skattlapp i Satsfjäll, Vilhelmina.   

 

6.7.5 Kärandenas ursprung 
Den förebringade släktutredningen ger vid handen att samtliga kärande har sin släkt i 

flera generationer tillbaka inom bl.a. Tärna, Matsdal, Kittelfjäll, Marsfjäll, Grundfors 

m.fl. platser inom det gamla och nuvarande Vapsten och att samtliga har namn som 

vittnar om ett samiskt släktskap. 

 

Genom denna utredning får samtliga kärande antas härstamma från personer av 

samiskt ursprung som under lång tid före det att 1886 års renbeteslag infördes bedrev 

renskötsel i Västerbottens fjällvärld. Flera av dem var innehavare av lappskatteland på 

de områden som nu är Vapsten sameby och har, för ett innehav som med den tidens 

rättsliga system närmast var att jämställa med äganderätt till marken, betalat skatt till 

kronan. Det får därned anses vara ett välgrundat antagande att samtliga käranden 

genom släktskap har anknytning till Vapsten samebys renskötselområde.  

 

6.8 I VILKEN OMFATTNING HAR KÄRANDENAS FÖRFÄDER 
VID NORDSAMERNAS ANKOMST TILL VAPSTEN 
BEDRIVIT RENSKÖTSEL INOM VAPSTENS LAPPBY?   

6.8.1 Parternas påståenden  
Kärandena har gjort gällande att deras förfäder var aktiva som ägare till renar och 

renskötare i Vapstens lappby när nordsamerna kom till byn under 1930-talet och fram 

till i vart fall år 1971. De har därvid även påstått att den som äger skötesrenar bedriver 

renskötsel.  
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Svarandena har hävdat att av kärandenas förfäder var det endast enstaka personer som 

ägnade sig åt renskötsel år 1932 och att samtliga av kärandenas förfäder i vart fall år 

1957 hade upphört med renskötsel. De har hävdat att den som äger skötesrenar inte 

bedriver renskötsel i vedertagen bemärkelse. 

6.8.2 Renlängder 
Parterna har till stöd för sina påståenden angående omfattningen av sydsamernas 

näring i Vapstens lappby åberopat renlängder från olika tider. Torkel Stångberg har i 

sin utsaga pekat på att för vissa renägare har samma antal renar i några fall angetts 

återkommande för flera år och därmed antytt att innehållet i längderna inte alltid torde 

vara tillförlitligt. Till detta kan läggas att det i vart fall i äldre tid ansågs föra olycka 

med sig om en same talade om hur många renar han ägde. Trots dessa invändningar 

bör tingsrätten kunna utgå från att uppgifterna i renlängderna i det stora hela är riktiga.   

 

Av 1926 års renlängd framgår att det i Vapstens lappby det året fanns 3 475 renar, av 

vilka 2 367 ägdes av bofasta eller samer som ägde en fastighet. Lars Barruk innehade 

200 renar och Axel Stångberg 248 renar. Enligt 1930 års renlängd fanns i lappbyn det 

året 3 303 renar. Lars Barruk innehade 178 renar, Johan Stångberg och Axel Stångberg 

298 renar. I 1932 års renlängd antecknades 3 133 renar, av vilka 50 var antecknade på 

Lars Johan Barruk och 223 på Johan Stångberg, som skötare av fadern Axel Stång-

bergs renar. Förhållandena var likartade för år 1935. I 1941 års renlängd hade Axel 

Stångberg 102 renar och Johan Stångberg 68 renar. 

 

Det största antalet renar under de första åren av 1930-talet innehades enligt renlängd-

erna av Tomas Lambert Klemetsson, Axel Nilsson-Bergmark och Lars Johansson. 

Ingen av dem synes ha varit släkt på nära håll med någon av kärandena. 

 

I renlängder för tiden 1958 - 1970 finns av de ursprungliga samerna i Vapstens lappby 

upptagen Anders Stångberg med 130 renar år 1960, 100 renar år 1961, 80 renar åren 
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1962 - 1965 och 1967. I övrigt finns ett antal bymedlemmar antecknade som inne-

havare av skötesrenar, nämligen bl.a. Nils Andersson Winka, Axel Israelsson, Herbert 

Östergren, Anders Andersson Vinka, Ida Sjulsson, Lydia Andersson-Barruk och Johan 

Andreas Stångberg.   

 

6.8.3 Skötesrenar 
Enligt 8 § i 1928 års renbeteslag hörde till lappby a) lapp, som inom lappbyn driver 

renskötsel eller biträder i sådan näring; b) lapp, som inom lappbyn drivit eller på 

stadigvarande sätt biträtt i renskötsel men upphört därmed och icke stadigvarande 

ägnat sig åt annat yrke, dock ej tjänare från främmande lappby. Enligt 14 § hade lapp 

möjlighet att ha renar i vård hos renskötande lapp oavsett om han tillhörde lappby. 

Enligt 15 § hade renägare att erlägga lega för renen. Han stod enligt 17 § samma 

ansvar för skötesrenen som lappen hade för sina egna renar. Renägaren tog således 

inte del i tillsynen och omvårdnaden om renen, utan betalade en ersättning till den 

renskötande lappen för denna tjänst, och var således inte att hänföra till kretsen 

renskötare. 

 

6.8.4 Slutsats 
De personer som i renlängderna för angivna år har upptagits som innehavare av skötes-

renar har, enligt det nyss anförda, inte utövat renskötsel i renbeteslagens mening och 

har därmed inte tillhört lappbyn.  

 

Enligt vad tingsrätten har kunnat utläsa av den åberopade släktutredningen i kombi-

nation med de renlängder som företetts i målet är det endast förfäder till Stångbergs 

och Bo Barruk som under de perioder som de genomgångna renlängderna gällt har 

varit aktiva renskötare i Vapstens lappby. Detta förhållande utesluter inte att vissa av 

kärandena har bedrivit renskötsel utom samebyn.    
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6.9 HAR SYDSAMERNA BLIVIT UTTRÄNGDA FRÅN 

RENSKÖTSEL INOM BYN? 

6.9.1 Parternas påståenden 
Det är ostridigt att ingen av kärandena i dagsläget är medlem i Vapsten sameby. 

Kärandena har hävdat, att de inte har upphört med renskötsel frivilligt, utan att detta 

har skett genom att de dels har blivit utträngda av nordsamerna dels att beslutet om 

registrering av Vapsten sameby var felaktigt. De har hävdat, att samtliga personer som 

var upptagna i 1932 års renlängd för Vapstens lappby då tillhörde lappbyn.   

 

Utträngningen har enligt kärandena bestått i att svarandena har tillämpat den extensiva 

renskötselmetoden samt att de genom förfaranden som har stridit mot för renskötseln 

grundläggande regler, framför allt vid renmärkningar, har tillskansat sig äganderätt till 

andras renar.  

       

Svarandena har bestritt att någon utträngning har ägt rum och har hävdat att de ur-

sprungliga samerna i Vapstens lappby frivilligt, av olika orsaker, med tidens gång 

har övergått till andra verksamheter. 

 

Det ankommer på kärandena att visa att svarandenas förfäder efter ankomsten till 

Vapstens lappby har agerat på sätt som har lett till att sydsamerna blivit utträngda 

från renskötseln inom byn. 

 

6.9.2 Tiden före år 1936 
Det är utrett att familjen Omma först någon gång under hösten 1936 ankom till lapp-

byn med sina renar. Vad som skett i Vapstens lappby såvitt avsett rennäringen före 

hösten 1936 kan medlemmar i familjen Omma således inte hållas ansvariga för.    
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6.9.3 Renskötselns utveckling  
När renskötsel på 1600-talet blev den huvudsakliga samiska näringen bedrevs den 

sannolikt familjevis med ett relativt litet antal renar. De tama renarna användes 

förutom till mat i första hand som drag- och klövjedjur. Renen kräver genom sina 

speciella behov av föda tillgång till stora områden. Den är ett känsligt djur som kan 

drabbas hårt av nödår och rovdjurs härjningar.  

 

Den intensiva renskötseln utmärktes av att renarna hölls under ständig uppsikt i relativt 

små hjordar och att renskötarna flyttade med djuren. I takt med att antalet renar ökade, 

såväl inom familjerna som totalt sett, kom formerna för renskötseln att förändras och 

inriktas på en extensiv form. I den extensiva skötseln strövar djuren fritt i stora hjordar 

och kontrolleras närmare endast i samband med samlingar för t.ex. märkning och slakt.   

 

I renbeteslagarna fanns inte några krav på innehav av ett visst antal renar för att en 

same skulle anses ägna sig åt renskötsel. Även innehav av ett mindre antal renar kunde 

således innebära att en same i lagens mening ansågs ägna sig åt renskötsel. För att en 

familj skulle kunna leva på rennäring torde det vid tiden för det förra sekelskiftet ha 

krävts ett innehav av minst 100 renar.   

 

Den extensiva renskötseln tar över 

Av utredningen framgår att det i Vappstens lappby fram till i vart fall 1930-talet 

bedrevs en intensiv renskötsel. De samer som kom flyttande norrifrån förde med sig 

den extensiva formen för renskötsel som de tillämpat i de nordligare delarna av Sapmi 

och kom att utöka renhjordarnas storlek. Det var den typen av renskötsel som familjen 

Omma använde när de tvingades lämna sina hemtrakter och som därefter av lönsam-

hetsskäl kommit att tillämpas generellt inom hela Sapmi.  

 

Det är omvittnat, att detta möte mellan olika system medförde problem inte bara inom 

Vapstens lappby utan även inom andra delar av renskötsellandet dit samer från de 

nordligaste byarna efter konventionen med Norge tvingades flytta. Historien utvisar 

att det var en brytningstid där kravet från myndigheterna på ökad lönsamhet inom 
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rennäringen medförde att den extensiva renskötseln var det enda alternativet för att 

näringen skulle överleva.  

 

Slutsats 

Det har inte varit okänt för beslutande myndigheter inom lappväsendet när familjen 

Omma tvingades att lämna Norrbotten, att deras renhjordar hade en storlek som inte 

gjorde det möjligt att använda någon annan form för skötseln av renarna än den exten-

siva. Som konstaterats ovan är det också den formen av renskötsel som numera anses 

vara den enda tillämpbara för att uppnå lönsamhet i näringen. Familjen Omma kan 

därmed inte klandras för att ha använt den extensiva renskötseln när de hänvisades 

in i Vapstens lappby. De kan således inte genom bruket av den extensiva renskötsel-

formen anses ha trängt ut sydsamerna. 

 

6.9.4 Registreringsförfarandet  
Ansökningar och beslut 

Rennäringslagens ikraftträdande den 1 juli 1971 innebar att lappbyarna ombildades till 

samebyar och att dessa skulle registreras hos länsstyrelsen.  

 

Styrelsen för Vapstens lappby bestod vid den tiden av Anders Erling Omma, Per 

Johannes Omma, Nicolaus Utzi, Tomas Omma, Nils Omma och Henrik Omma. 

Samtliga i lappbyns styrelse var ättlingar till de samer som på 1930-talet kom från 

Karesuando till Vapsten. Vid bystämma den 1 februari 1973 med Vapsten sameby 

beslöts att anta stadgar för samebyn och att hemställa hos länsstyrelsen om registrering 

av samebyn.  

 

Den 3 april 1973 ansökte samebyn hos länsstyrelsen om registrering. Ansökan bord-

lades då den inte var fullständig. Den 10 december 1974 gav sydsamerna in en ansökan 

om registrering, som var undertecknad av Jonas Barruk. Sedan den av släkten Omma 

m.fl. ingivna ansökan kompletterats och en fullständig ansökan därmed funnits biföll 

länsstyrelsen i beslut den 13 maj 1975 denna ansökan och beviljade Vapsten sameby 
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registrering. Ansökan från Jonas Barruk avslogs på grunden att sökandena inte var 

medlemmar i samebyn enligt 11 § rennäringslagen.  

 

Partisk tjänsteman? 

Kärandena har hävdat att registreringsförfarandet varit felaktigt då avdelnings-

direktören hos lantbruksnämnden Göran Lundvall och dennes assistent Unander 

Axelsson på felaktiga grunder tagit nordsamernas parti i den föreliggande osämjan 

mellan grupperna och på ett otillbörligt sätt hjälpt nordsamerna i registreringsför-

farandet genom att bl.a. intyga, att dessa var mycket skickliga renskötare och att 

ansökan från Jonas Barruk m.fl. kom från samer som inte var medlemmar i samebyn.  

 

Göran Lundvall har i sitt vittnesförhör i tingsrätten tillbakavisat de anklagelser om 

partiskhet som riktats mot honom. Han har vidare uppgett, bl.a. att det ingick i hans 

tjänst hos lantbruksnämnden att bistå samerna i deras verksamhet, att ursprungs-

samerna i Vapstens lappby inte deltagit i det utbildningsprogram som genomfördes 

med samer inför bildandet av de nya samebyarna, vilket var en förutsättning för att 

dessa skulle kunna fungera enligt de nya riktlinjerna, och att några felaktigheter vid 

handläggningen av ärendena inte har förekommit.        

 

Slutsats 

Det kan konstateras, att sydsamernas ansökan om registrering gavs in nästan tre och ett 

halvt år efter det att lagen trädde i kraft och ett år och nio månader efter det att samerna 

med ursprung i Karesuando, vilka utgjorde styrelse i Vapstens lappby, gett in en 

ansökan.  

 

Inte någon av sydsamerna hade då deltagit i den utbildning som ansågs vara nödvändig 

att genomgå för att lagstiftarens intentioner bakom de nya reglerna om samebyarnas 

funktion som administrativt och juridiskt självständiga organisationer skulle kunna 

förverkligas.  
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Angivna förhållanden kan uppfattas som att inte någon hos sydsamerna vid den tiden 

bedrev någon egentlig renskötsel och att intresset för att ta ansvar i en nybildad same-

by var svagt. Mot bakgrund av de uppgifter som Göran Lundvall lämnat kan det inte 

anses klarlagt att Göran Lundvall har agerat partiskt till nordsamernas fördel. 

Kärandena har således inte visat att de har blivit orättvist behandlade av myndigheter i 

samband med registreringsförfarandet och att de till följd av detta har lidit rättsförlust. 

 

6.9.5 Påstått sabotage och andra brister i samebyns verksamhet 
Kärandenas påståenden 

Kärandena har hävdat, att sydsamerna fortlöpande under åren efter det att registrering 

av samebyn hade skett har utsatts för felaktig behandling genom att deras möjligheter 

att idka renskötsel vid ett stort antal tillfällen har saboterats och att de har stängts ute 

från möjligheten att förvärva medlemskap i byn, framför allt av ekonomiska skäl, samt 

att möjligheterna till medlemskap i byn har varit förbehålla släkterna Omma och Utzi. 

Förfarandet har enligt kärandena omfattat även deras möjligheter att ta över renmärken 

som tillhört nära släktingar. De har även gjort gällande att samebyn vid utövandet av 

renskötseln inte har fullgjort sina skyldigheter vid kontakter med andra samebyar, 

vilket har orsakat dessa byar förluster av renar. 

 

Helikopterdrivning 

Av en dom från Lycksele tingsrätt den 28 april 1988 framgår att Henrik Omma för-

pliktats att utge ersättning till bl.a. Tage Östergren för egenmäktigt förfarande be-

stående i att han med helikopter har skingrat Tage Östergren och annan tillhöriga 

renar. Det är därmed utrett att Henrik Omma i samebyns näringsverksamhet har gjort 

sig skyldig till brott.  

 

Erik Östergren har under förhöret i tingsrätten uppgett att hans far och han själv med 

sina renar vid flera tillfällen under en tidsrymd om ett par decennier har utsatts för 

liknande sabotage genom släkten Ommas färder med helikopter och att dessa över-

grepp har orsakat dem stor skada.  
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Tingsrätten saknar skäl att ifrågasätta riktigheten av uppgifterna om att aggressiv 

helikopterflygning har skett mot familjen Östergrens renar. Det är därmed klarlagt 

att Erik Östergrens önskan att bedriva renskötsel fortlöpande har saboterats av med-

lemmar i samebyn genom att hans renar har skingrats. Att Erik Östergren har innehaft 

ett mindre antal renar och låtit dessa beta inom Vapsten samebys område trots att han 

inte varit medlem i samebyn förändrar inte saken.   

 

Hantering av ansökan om medlemskap 

Det är styrkt att Torkel Stångberg år 2006 ansökt om medlemskap i Vapsten sameby 

och att han först efter påstötning fått besked om utgången ett och ett halvt år efter att 

hans ansökan avslagits, och att han då uppfattat att tiden för att överklaga beslutet 

sedan länge hade gått ut.  

 

Samebyns hantering av Torkel Stångbergs ansökan strider mot grundläggande 

föreningsrättsliga regler såtillvida att beslutet helt har saknat motivering och inte 

har tillställts sökanden i tid. Förfarandet måste betecknas som anmärkningsvärt.  

 

Renmärken 

Registrering av renmärken handhades tidigare av länsstyrelsen och sköts numera av 

Sametinget. Vid registrering av renmärke utgör aktuell sameby remisspart och yttrar 

sig i frågan. Torkel Stångberg har hänvisat till att släkten Omma även när det har gällt 

hans önskemål att få överta sin mormors renmärke har medverkat till att hans rätt i det 

avseendet inte har tillgodosetts. Vad Torkel Stångberg anfört synes inte sakna grund.  

 

Brister i renskötseln m.m.  

I protokoll från samebyns styrelsesammanträde den 1 februari 1973 behandlades inte 

bara ansökan om registrering av samebyn. Under § 18 i protokollet avhandlades ett 

besvär av Stig Harry Johansson angående medlemskap i samebyn. Stämman beslöt, 

då inga förändringar inom byn skett som medgav utrymme för ytterligare rennärings-

utövare, att vidhålla sitt tidigare redovisade ställningstagande i ärendet.  
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Under § 21 beslöt stämman beträffande en skrivelse från polismyndigheten angående 

medlemskap i samebyn för Alf Östergren efter överläggning, där olika meningar fram-

kom, att uttala att Alf Östergren inte kunde betraktas som medlem i samebyn. 

 

Dessa beslut fattades således innan Vapsten sameby hade registrerats.  

 

I en anmälan till lantbruksnämnden i Umeå den 1978 från Umbyn sameby om förord-

nande av syssloman för Vapsten sameby, undertecknad av Umbyn samebys ordförande 

Olle Omma har anförts bl.a. att företrädare för Vapsten sameby de senaste åren i strid 

mot avtal hade underlåtit att kalla till renskiljningar och kalvmärkningar, och inte 

heller underrättat den egna samebyns medlemmar om händelserna, vilket fått till följd 

att vid ett tillfälle 500 renar varit omärkta samt att det under en följd av år funnits 

andra brister i Vapsten samebys verksamhet. I anmälan anfördes även, att det hade 

påtalats att företrädare för Vapsten sameby använt helikopter vid renskiljningar inom 

andra samebyar. 

 

I en skrivelse från t.f. avdelningsdirektören vid Lantbruksnämnden Jan-Ivar Rönnbäck 

till länsstyrelsen i Västerbottens län den 19 maj 1981 anfördes bl.a. att ansökan om 

förordnande av syssloman för Vapsten sameby återkallades, men att det ändock fanns 

anledning att kontrollera byns användning av renmärken och avlysa vissa av märkena. 

Vidare anfördes, att erfarenheterna dittills i Vapsten talade för att byn ställt sig mycket 

restriktiv till att släppa in nya renskötselföretagare, att byn under de senaste åren hade 

beviljat endast några enstaka företagare inträde och det då har varit fråga om familje-

medlemmar till befintliga företagare. Enligt lantbruksnämndens bedömning fanns fem 

renskötselföretag i byn, varvid samebyns ordförande Nils-Olof Omma och Tomas 

Omma inte betraktades som egna företagare i byn eftersom de var försatta i konkurs. 

Enligt lantbruksnämndens bedömning fanns det utrymme för fem ytterligare företag-

are.     
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Tingsrätten kan konstatera att de anmärkningar som har framförts mot verksamheten i 

Vapsten sameby således har kommit från personer som kan antas ha haft ett relativt 

neutralt förhållande till svarandena. Detta förhållande ökar trovärdigheten i deras 

uppgifter. Tingsrätten har därför inte funnit skäl att ifrågasätta dessa. 

 

Det är alltså utrett att missförhållanden har förekommit beträffande hanteringen inom 

samebyns verksamhet av familjen Ommas renmärken. Det har även förekommit 

bristande information angående tidpunkter och platser för renskiljningar och slakt, 

vilket har påverkat genomförandet av en rättvis fördelning av omärkta renar mellan 

medlemmar i samebyn och gentemot andra samebyar. Det är även klarlagt att släkten 

Omma, trots att utrymme har funnits för andra samer att förvärva medlemskap i byn, 

har stängt möjligheten för andra samer att vinna inträde i byn.  

 

Samtliga dessa förfaranden har påverkat egen och andras lönsamhet vid bedrivandet av 

rennäringen. Händelserna har i huvudsak inträffat på 1970- och 1980-talet. 

 

Styrelsemedlemmar i konkurs 

Svarandena har inte bestritt kärandenas påstående att tre av styrelsemedlemmarna i 

Vapsten sameby, däribland byns ordförande, har varit i konkurs på 1970-talet. Av 

ett brev från konkursförvaltaren advokaten Lloyd Kaiding till polismyndigheten i 

Storumans distrikt den 18 augusti 1981 framgår att detta har gällt Nils Olof Omma, 

född 1932, Per Johannes Omma, född 1934 och Henrik Thomas Omma, född 1937. 

 

Eftersom medlemmarna i en ekonomisk förening kan bli solidariskt ekonomiskt 

ansvariga för föreningens skulder har det, genom att medlemmar som befunnit sig i 

konkurs har tillåtits verka i samebyn, förelegat en ökad risk för att övriga medlemmar 

skulle kunna drabbas ekonomiskt. Enligt Erik Östergren har hans far angett detta 

förhållande som en anledning till att denne inte ville ansöka om medlemskap i 

samebyn.  
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Det får anses vara i högsta grad olämpligt att personer i konkurs har en ledande ställ-

ning i en förening med en ekonomisk verksamhet. Detta förhållande utgör ännu en 

omständighet som har varit olämplig i driften av samebyns verksamhet.  

 

En samebys verksamhet 

En samebys verksamhet är relativt noggrant reglerad i rennäringslagen. Bestämmelser-

na har sin förebild i reglerna om ekonomiska föreningar. Syftet med reglerna är att ge 

en samebys medlemmar möjlighet att bedriva renskötsel med god lönsamhet. Bestäm-

melserna är i huvudsak av civilrättslig karaktär. Lagen innehåller vissa offentligrätts-

liga inslag, som är betingade av samebyarnas exklusiva ställning och egenart, såsom 

varande den enda organisationsformen för renskötsel, och gäller framför allt de för-

måner som en sameby anses ha genom möjligheten att använda mark och vatten som 

tillhör annan för rennäringens utövande. Det kan ifrågasättas om inte de förmåner som 

dessa rättigheter ger innebär att stora krav bör ställas på öppenhet, transparens och 

demokrati i samebyns verksamhet.   

 

6.9.6 Slutsats 
Som tingsrätten har konstaterat måste kärandenas påståenden om utträngning av 

sydsamerna innebära att det kan konstateras att ett direkt samband mellan nordsamer-

nas agerande och sydsamernas allt mer krympande renhållning har förelegat. För att 

komma fram till att ett sådant samband har funnits måste emellertid krävas utredning 

som på ett mer direkt sätt, än vad som skett i målet, påvisar att inte även andra om-

ständigheter har påverkat sydsamernas möjlighet och vilja att utöva renskötsel. Tings-

rätten kan således inte finna styrkt att sydsamerna blivit utträngda från renskötseln 

inom byn.  

 

Däremot kan tingsrätten konstatera att utredningen i målet tydligt visar att Vapsten 

sameby genom framförallt hanteringen av renmärken och nekat medlemskap i byn, 

stängt ute de sydsamer som velat utöva renskötsel inom området.     
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6.10 RENSKÖTSELRÄTT GRUNDAD PÅ SEDVANA OCH 

URMINNES HÄVD 

6.10.1 Bakgrund 
Kärandena har åberopat, att de genom sina förfäder har en genom sedvanerätt uppar-

betad rätt till renskötsel inom Vapsten sameby och att denna rätt, som har sin grund i 

urminnes hävd, sträcker sig tillbaka åtminstone till början av 1800-talet. Torkel Stång-

berg har särskilt hänvisat till sydsamernas rätt till urminnes hävd, Erik Östergren till 

sedvanerättens betydelse för samiska rättigheter. 

  

Dessa rättsliga institut ligger nära varandra i sin konstruktion och har båda sin grund i 

att ett visst handlande, som innefattar moment av besittning, löper vidare under 

seklernas gång. För att en sedvana ska föreligga ska den utövas under så lång tid att 

den är ett återkommande mänskligt handlande. Urminnes hävd beskriver en besittning 

som har funnits så länge att ingen kan minnas när den uppkom. Instituten har dock 

olika rättsverkan.  

 

Sedvanerätten och urminnes hävd har varit relevanta i första hand när det har gällt 

att bestämma samebyars rätt till mark och renbete med binäringar. Frågan är vilken 

betydelse dessa rättsinstitut har när det gäller att bedöma samers inbördes rätt till 

nyttjande av mark inom renskötsellandet. Båda instituten skapas och upprätthålls 

genom samers närvaro på ett markområde, oavsett vilken by dessa samer har tillhört. 

Avgörande för en rättighets uppkomst har ansetts vara att samer har brukat ett mark-

område på visst sätt. 

 

6.10.2 Sedvana 
Med sedvana avses vanligtvis ett visst sätt att handla eller ett faktiskt tillstånd. Som ett 

exempel från det aktuella rättsområdet kan nämnas den i Lappkodicillens artikel 10 

nämnda samiska sedvanan att varje år flytta med renarna mellan Sverige och Norge. 

Denna vana har pågått under så lång tid, och utövas än idag, att den redan i mitten 
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på 1700-talet hade resulterat i tillkomsten av rättsregler för den gränsöverskridande 

renskötseln.  

 

Sedvanan behandlades även i förarbetena till 1886 års renbeteslag. Särskilda utskottet 

anförde att till skillnad från bestämmelsen i 1 kap. 11 § Rättegångsbalken i 1734 års 

lag, som talade om sedvanan som norm för rättskipningen, var här fråga om en bestå-

ende sedvänja, nämligen samernas vana att flytta med sina renar, som material för 

lagstiftning på ett område där lag inte fanns. Utskottet konstaterade, att då en ny lag 

ska stiftas hämtar den gärna sitt innehåll från de förut på det området bestående sed-

vänjorna, vilka före lagens tillkomst gällde som rätt, eller från sådana som utbildat sig 

bredvid lagen. 

 

Sedvanan hade större betydelse under äldre tider och har under årens lopp med ökad 

lagreglering på olika områden i samhället minskat i betydelse. I äldre doktrin användes 

ofta sedvana och sedvanerätt som synonyma begrepp för att beteckna inte formellt 

stiftade regler som gäller i ett samhälle och som accepteras av de rättstillämpande 

organen (Stig Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, femte uppl., 1996, 

s. 235).  

 

För att en sedvana ska uppnå status som sedvanerätt brukar krävas att vanan är öppen, 

känd och någorlunda utbredd och av viss varaktighet. Sedvanan ska dessutom utövas.  

 

Det är ostridigt att rätt att bedriva renskötsel föreligger inom det område som Vapsten 

sameby disponerar.  

 

6.10.3 Bestämmelse i rennäringslagen som hänvisar till urminnes hävd 
Enligt 1 § andra stycket rennäringslagen tillkommer renskötselrätten den samiska 

befolkningen och grundas på urminnes hävd. Departementschefen uttalade vid be-

stämmelsens tillkomst, att samernas rättigheter när det gäller att låta sina renar beta 
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över stora områden, liksom rätten att jaga och fiska, inte grundas primärt på lagstift-

ning eller på upplåtelser i särskilda avtal. Däremot är renskötselrättens utövande re-

glerad och preciserad genom den vid varje tid gällande lagstiftningen. I det avseendet 

påminner alltså renskötselrätten, enligt departements-chefen, om äganderätten som 

består även utan lagstiftning, men vars innehåll och utövande regleras genom 

bestämmelser i olika lagar.  

 

Tingsrätten finner här skäl att redovisa innebörden hos institutet urminnes hävd. 

 

6.10.4 Institutet urminnes hävd 
I den romerska rätten fanns ett civilrättsligt hävdeinstitut kallat usucapio som gällde 

inte bara fast egendom (se t.ex. Peter Apathy m.fl., Einführung in das römische Recht 

s. 124 ff.). Dess funktion var att fylla ut ett moment vid ett förvärv som inte kunde 

förklaras på annat sätt. De rekvisit som gällde var att förvärvet var lagligt, att en över-

gång av besittningen skett och att förvärvaren var i god tro.  

 

I svensk rätt har institutet urminnes hävd funnits under lång tid. Via den kanoniska 

rätten, som byggde på den romerska rätten, kom institutet in i svensk rätt inhemsk rätt. 

Under vissa tider har det ansetts grunda en rätt som i modern tid närmast är att jäm-

ställa med äganderätt. Under andra tider har institutet ansetts vara endast en bevis-

presumtion för att äganderätt har förelegat till ett visst område (jfr. Jan Eric Almquist, 

Det processuella förfarandet vid ägotvist, 1923, s. 217 ff.).        

 

I Magnus Erikssons landslag (år 1350) Jordabalken stadgades beträffande de fem laga 

jordfång som då fanns under § 1 ”Ty lagligt fång är rätt fånget, och allt olagligt fånget 

är såsom icke fånget, till dess att urminnes hävd kommer till.” I Kristoffers Landslag 

(år 1442) lades följande till: ”Då urminnes hävd kommer till, då är det laga fånget, och 

det må ingen klandra.” Även under 1600-talet torde urminnes hävd ha behandlats som 

ett laga fång. 
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I 1734 års lag fanns bestämmelsen om urminnes hävd i 15 kap. Jordabalken. 1 § hade 

följande lydelse. 

”Det är urminnes häfd: där man någon fast egendom eller rättighet i så lång tid 

okvald och ohindrad besuttit, nyttjat och brukat hafver, att ingen minnes eller af 

sanna sago vet, huru hans förfäder eller fångesmän först därtill komne äro.” 

 

För att rätt enligt urminnes hävd skulle kunna föreligga till mark krävdes således att en 

viss jordegendom fanns, att markområdet var avgränsat samt att det brukats intensivt 

av någon ostört och utan protest från annan under en tid, som i doktrinen bestämdes till 

90 år. Vid tillkomsten av den nu gällande Jordabalken utmönstrades bestämmelsen om 

urminnes hävd eftersom den inte ansågs relevant. Enligt övergångsbestämmelserna 

skulle regeln kunna bli tillämplig i vissa fall.  

 

6.10.5 Bestämmelsens räckvidd 
När hänvisningen till urminnes hävd år 1993 fördes in i 1 § rennäringslagen konsta-

terade lagrådet, att Högsta domstolen i Skattefjällsmålet hade lämnat öppet huruvida 

1886 års renbeteslag innebar en kodifiering av faktiskt gällande rättsläge i andra delar 

av landet än Skattefjällen i Jämtland, samt att om nya processer om renskötselrätten 

inom andra delar av landet skulle bli aktuella och leda till andra bedömningar av 

renskötselrättens natur kunde det förutsätta att lagstiftningen prövas om i den mån det 

är påkallat (prop. 1990/91:4 s. 138).  Uttalandet gällde samers äganderätt till områden 

där de bedriver renskötsel sedan mycket lång tid tillbaka. 

 

Trots att institutet urminnes hävd i den svenska rättsordningen har använts i första 

hand för att lösa tvister gällande begränsade områden inom det gamla agrara by-

samhället (Maria Ågren, Att hävda sin rätt) har i 1 § rennäringslagen angetts att 

renskötselrätten tillkommer den samiska befolkningen och grundas på urminnes hävd. 

Institutet har i rättspraxis använts gällande t.ex. rätten till fiske inom de vidsträckta 
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markområden där samer genom sedvana anses ha upparbetat en rätt att bruka för sin 

näring.  
 
Eftersom rätten till renskötsel har uppkommit genom urminnes hävd utgör denna 

fastighetsrättsliga bruksrätt en civil rättighet. Rätten tillkommer det samiska folket, 

vilket innebär att rätten tillhör alla samer.  

 

6.10.6 Rätten till renskötsel existerar oavsett lag 
Vid lagändringen den 1 juli 1993 uttalade departementschefen tydligt, att renskötsel-

rätten är en rätt som tillkommer den samiska befolkningen, att rätten grundas på 

urminnes hävd och ger varje same en rätt till renskötsel.  

 

Departementschefen betonade särskilt att denna rätt är lika grundläggande som ägan-

derätten, vilken existerar och består oavsett lag. Det anförda innebär således att alla 

samers rätt till renskötsel finns där oavsett om lagstiftning, dvs. det genom 1886 års lag 

införda s.k. lapprivilegiet, har funnits eller ej.  

 

6.11 VAPSTEN SAMEBYS RÄTT 

6.11.1 Kärandenas påstående 
Kärandena har gjort gällande att den nybildade föreningen Vapstens lappby har bättre 

rätt än Vapsten sameby att bedriva renskötseln inom det för samebyn avsatta området. 

Yrkandet synes innebära att Vapsten sameby vid bifall till käromålet ska avvecklas och 

rätten att utöva renskötseln ska övergå till Vapstens lappby. 

 

6.11.2 Regleringen av sameby  
Av den ovan lämnade redogörelsen angående lagstiftningen framgår, att den rätt att 

bedriva renskötsel som tillkommer samer enligt urminnes hävd har reglerats i ren-

beteslagarna, vilka föreskrivit att verksamheten ska bedrivas i en sameby.   
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Vapsten sameby bildades sedan rennäringslagen trätt i kraft genom att den juridiska 

personen registrerades. Samebyn övertog därmed den verksamhet som den tidigare 

organisationen, Vapstens lappby, hade bedrivit.  

 

Ett bifall till kärandenas talan mot Vapsten sameby synes, som yrkandet har utformats, 

förutsätta att samebyn har förlorat sin rätt att bedriva renskötsel och därmed bör 

upplösas.  

 

Emellertid saknar rennäringslagen regler inte bara om hur en sameby bildas utan även 

om hur den upplöses. Det enda sättet som en sameby kan upplösas på enligt nuvarande 

regler torde vara att föreningen försätts i konkurs. Därefter ska en ny sameby bildas. 

Ett alternativ kan i en sådan situation vara att de marker som den i konkurs försatta 

samebyn disponerat överförs till en annan sameby. Det enda remedium som enligt ren-

näringslagen finns att tillgå när verksamheten i en sameby missköts är att en syssloman 

förordnas för samebyn, varefter denne kan verka för att styrelsemedlemmarna byts ut.   

 

Vapstens lappby bedriver, av naturliga skäl, ingen verksamhet.  

 

6.11.3 Slutsats 
Såvitt tingsrätten kan se saknas laglig möjlighet att bifalla Vapstens lappbys talan om 

bättre rätt än Vapsten sameby att bedriva renskötseln inom området. Vapstens lappbys 

talan ska därmed ogillas.  

 

6.12 ENSKILDA SAMERS RÄTT I VAPSTEN 

6.12.1 De enskilda kärandenas rätt enligt urminnes hävd  
Av den utredning som har förebringats i målet har konstaterats, att samtliga enskilda 

kärande är av samisk börd och att de härstammar från samer som har ägnat sig åt 

rendrift inom det område som alltsedan i vart fall 1600-talet har benämnts Vapsten.  

 



  Sid 148 
LYCKSELE TINGSRÄTT DOM 

2020-02-28 
 

T 329-17  
 

 
Som framgått ovan har de enskilda kärandena som tillhöriga den samiska befolkningen 

en på urminnes hävd grundad renskötselrätt.  

 

Kärandenas talan gäller rätt till renskötsel inom Vapsten samebys renskötselområde. 

Genom den på släktskap till renskötande samer grundade anknytningen till de områden 

som historiskt har benämnts Vapsten kan denna rätt till renskötsel destineras till det 

renskötselområde som nu utgör Vapsten sameby.  

 

6.12.2 Har kärandenas rätt till renskötsel inom Vapsten samebys område 
upphört?   

Svarandena har hävdat att de enskilda kärandenas rätt till renskötsel i Vapsten har 

upphört, visserligen i en annan situation än den som tingsrättens prövning hittills har 

lett fram till. Tingsrätten bör likväl pröva denna invändning. 

  

Nordmalingmålet (NJA 2011 s. 109) gällde samebyars, bl.a. Vapsten samebys, rätt till 

vinterbete i Västerbottens kustland. Högsta domstolen har där uttalat (p. 14), att för att 

en samebys rätt till renskötsel ska upphöra måste det vara klarlagt att samebyn verk-

ligen har avsett att avstå från sin renskötselrätt och att bevisbördan för detta får ligga 

på den part som påstår detta. Om omständigheter utanför en samebys kontroll, t.ex. ett 

kraftverksbygge, hindrar samebyn från att använda ett visst område för renskötsel kan 

det inte utan vidare anses innebära att samebyn har avstått från sin rätt till renskötsel på 

det området.  

 

Tingsrätten ser inget hinder mot att tillämpa Högsta domstolens resonemang även på 

den nu föreliggande situationen. Detta innebär att det ankommer på svarandena att 

bevisa sitt påstående att de i målet enskilda kärandenas rätt till renskötsel har upphört.  

   

För närvarande innehar endast Torkel Stångberg, Erik Östergren och Sara Holmqvist 

Åsdell renar, dock i blygsam omfattning. Samtliga enskilda kärande får emellertid 

genom sin talan i målet anses ha gett uttryck för en vilja att utöva renskötsel. Det får 
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hållas för visst att de, om de hade haft möjlighet därtill, hade utövat renskötsel under 

etablerade former.  

 

Det är uppenbart att den fientlighet som medlemmarna i Vapsten samebyn på olika sätt 

under årens lopp har visat mot t.ex. Erik Östergren och Torkel Stångberg har påverkat 

de enskilda kärandenas möjligheter till och intresse för renskötsel. 

 

Ingenting tyder på att någon av kärandena frivilligt skulle ha avstått från sin ren-

skötselrätt i området. Denna rätt kvarstår således. 

 

6.12.3 De enskilda svarandenas rätt till renskötsel i Vapsten sameby 
På samma sätt som de enskilda kärandena är samtliga enskilda svarande av samisk 

börd och utövar sedan generationer tillbaka renskötsel, sedan början på 1930-talet även 

i Umbyn sameby och dessförinnan i Könkämä sameby. De har en på urminnes hävd 

grundad rätt till renskötsel. Denna rätt utövar de genom verksamheten i Vapsten 

sameby. 

 

6.12.4 Utövandet av renskötselrätten 
Som framgått ovan krävs, i enlighet med 1 § rennäringslagen, medlemskap i sameby 

för att utöva renskötselrätten. Svarandena i målet har hänvisat till detta förhållande vid 

bestridandet av kärandenas talan. 

 

6.13 MEDLEMSKAP I SAMEBY 

6.13.1 De äldsta regleringarna 
Före den första renbeteslagen bedrevs, som anförts tidigare, renskötsel i huvudsak av 

samer som innehade lappskatteland eller av länsstyrelsen beviljad inrymning. 

 

I de första lagarna fanns inte några uttryckliga regler om medlemskap i sameby. 



  Sid 150 
LYCKSELE TINGSRÄTT DOM 

2020-02-28 
 

T 329-17  
 

 
I 1886 års och 1898 års renbeteslag (5 §) stadgades att inom lappby fick inga andra 

samer (lappar) sommartid uppehålla sig med sina renar än de som hade erhållit rätt till 

det, eller vilkas förfäder tillhört lappby eller ägt rätt att vistas inom dess område. 

Någon definition av vem som var att anse som same gavs inte.      

 

6.13.2 1928 års renbeteslag 
I 1928 års renbeteslag anfördes i 8 § att till lappby hörde: a) lapp, som inom lappbyn 

driver renskötsel eller biträder i sådan näring; b) lapp, som inom lappbyn drivit eller på 

stadigvarande sätt biträtt i renskötsel men upphört därmed och icke stadigvarande 

ägnat sig åt annat yrke, dock ej tjänare från främmande lappby; osv.  

  

6.13.3 1971 års rennäringslag 
I 1971 års rennäringslag anförs i 9 § första stycket, att sameby har till ändamål att 

enligt lagen för medlemmarnas gemensamma bästa ombesörja renskötseln inom byns 

betesområde. Medlem i samebyn är enligt 11 § 

1. renskötselberättigad som deltar i renskötseln inom byns betesområde, 

2. renskötselberättigad som har deltagit i renskötsel inom byns betesområde och 

haft detta som stadigvarande yrke samt ej övergått till annat huvudsakligt 

förvärvsarbete, 

3. renskötselberättigad som är make eller hemmavarande barn till medlem som 

avses under 1 eller 2 eller som är efterlevande make eller underårigt barn till 

avliden sådan medlem. 

 

Efter lagändringen år 1993 krävs endast att den som ska idka renskötsel enligt ren-

näringslagen är av samisk härkomst.  

 

När det gäller renskötselns utövande framhölls i förarbetena till bestämmelsen (prop. 

1992/93:32) att gränsdragningen mellan renskötselberättigade och andra samer kunde 

undvaras. Från principiell synpunkt var det riktigare att beskriva renskötselrätten som 

en rätt som tillkommer den samiska befolkningen och konstatera att varje medlem av 
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den samiska befolkningen får bedriva renskötsel enligt rennäringslagens bestämmelser, 

vilket bl.a. innebar krav på medlemskap i sameby (s. 92).    

 

Lagändringen ledde till att i 11 § rennäringslagen ordet ”renskötselberättigad” byttes ut 

mot ordet ”same”. 

 

I 12 § anförs, att en sameby som medlem får anta annan same än som anges i 11 §, om 

denne avser att med egna renar driva renskötsel inom byns betesområde. Om sökanden 

vägras inträde som medlem, får Sametinget medge sökanden inträde, dock enbart om 

det finns särskilda skäl. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol.  

 

Bakgrunden till kravet på särskilda skäl är respekten för samebyns självbestämmande, 

att byn ska prioritera den näringsrättsliga sidan av verksamheten och att rendriften i 

samebyn ska vara ekonomiskt lönsam. Samebyn och dess befintliga medlemmar har 

rätt att vid bedömningen av en ansökan om medlemskap beakta hur sökanden kan 

komma att fungera i samebyns gemenskap. Den renskötsel som sökanden avser att 

utöva inom byn ska vara till väsentlig nytta för renskötseln i byn och inte medföra 

olägenhet av betydelse för byns medlemmar. Ett exempel som anfördes var att det från 

rationaliseringssynpunkt är nödvändigt att en sameby får tillskott av renar eller 

arbetskraft (se prop. 1971:51 s. 162). 

 

Den praxis som föreligger på området är, såsom lagtexten föreskriver, mycket restrik-

tiv, (se t.ex. rättsfallen RÅ 1973 B 1348, RÅ 1975 ref. 121, RÅ 1980 2:8 och RÅ 1985 

2:38 samt Kammarrätten i Sundsvalls avgörande den 27 mars 2014 i mål nr 3 - 14).   

 

6.13.4 Betydelsen av förhållandena i Vapsten sameby 
Som framgått ovan har de beslutande funktionerna i Vapsten sameby under lång tid, 

ända sedan 1970-talet, innehafts av medlemmar i släkten Omma. Tingsrätten har funnit 

att detta förhållande har inneburit att de, när det har gällt möjligheten för andra än 
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släktingar att erhålla medlemskap i samebyn ensidigt, med undantag som gällt samer 

med nordsamiskt ursprung, har avböjt ansökningar om medlemskap.  

 

Genom släkten Ommas agerande har de sydsamer inom området som har ansökt om 

medlemskap förvägrats möjligheten att utöva renskötsel där samt, kan det på goda 

grunder antas, andra samer som har haft ett intresse i frågan avskräckts från att initiera 

en ansökan om medlemskap. Samer med sina rötter i Vapsten och den renskötsel som 

under i vart fall 400 år har bedrivits där har därmed stängts ute från att utöva en rättig-

het som vilar på urminnes hävd och tillkommer alla samer.  

 

Den nuvarande regleringen med kravet på särskilda skäl för medlemskap med åtföljan-

de restriktiv praxis kan tveklöst resultera i att en sameby bedömer frågor om medlem-

skap ensidigt till förmån för en viss grupp och därvid tar ovidkommande hänsyn som 

innebär att vissa personer med anknytning till samebyns medlemmar gynnas framför 

andra. Samebyns befintliga medlemmar ges i praktiken en vetorätt i frågor som gäller 

antagande av nya medlemmar och som även indirekt påverkar deras egna ekonomiska 

intressen.  

 

Det anförda aktualiserar frågan hur rennäringslagens bestämmelser om krav på 

medlemskap i sameby för att utöva en på urminnes hävd grundad renskötselrätt 

förhåller sig till överordnad lagstiftning.  

 

6.14 LAGPRÖVNING 

6.14.1 Regleringen  
I 11 kap. 14 § regeringsformen stadgas, att om en domstol finner att en föreskrift står i 

strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften 

inte tillämpas. I andra stycket anförs, att vid prövning enligt första stycket av en lag 

ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går 

före lag. Bestämmelsen ska tillämpas ex officio. 
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6.14.2 Den rättsliga utvecklingen av samiska rättigheter 
Utvecklingen av de rättigheter som tillkommer samer i Sverige har skett i etapper. De 

första renbeteslagarna präglades av en önskan att lösa de problem mellan samer och 

den jordbrukande befolkningen som rendriften orsakade. Samtidigt med en vilja att 

underlätta renskötseln fanns dock grundsynen från lagstiftaren att den lagreglering som 

genomfördes berodde på att samerna tillerkändes ett privilegium. De samer som detta 

privilegium tillkom skulle dessutom, trots renens känslighet som näringskälla, som 

nomad (”ständigt vandrande”) vare sig få bosätta sig på någon plats eller till någon del 

få bruka jorden. Samerna sågs, enligt mycket tydliga uttalanden i förarbetena, som ett 

folk vars förmågor bäst tillgodosågs i renskötseln samtidigt som det samiska folkets 

existens ansågs vara i fara såvida det inte anpassade sitt sätt att leva till den utveckling 

som ett annat, på ett högre kulturstadium stående, folk så ”klokt” anvisade.   

 

Under 1900-talet syftade de rättsliga regleringarna i huvudsak till att förbättra förut-

sättningarna för att göra renskötseln ekonomiskt lönsam och stärka samernas själv-

ständighet i sin näringsverksamhet. Möjligheterna att bli medlem i en sameby 

minskade i samband med detta. 

       

Högsta domstolens uttalanden i Skattefjällsmålet, att den samiska rätten till renskötsel 

är grundad på urminnes hävd, och den därefter införda ändringen i 1 § rennäringslagen 

har inneburit ett erkännande, i modern tid, att samiska markrättigheter vilar på en 

grundläggande rättsprincip som existerar oberoende av lag och tillkommer alla samer.  

 

Frågan huruvida uppdelningen av det samiska folket i renskötande och icke rensköt-

ande personer, enligt nuvarande lagstiftning, är lämplig samt om inte en sameby bör 

kunna öppnas för andra verksamheter än renskötseln med binäringar har diskuterats i 

bl.a. promemorian DS 2009:40 Vissa samepolitiska frågor.  

 

6.14.3 Skyddet för den samiska kulturen 
År 2011 infördes bestämmelsen i 1 kap. 2 § regeringsformen att samiska folkets 

möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.  
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Denna grundlagsbestämmelse bör anses ändra synen på frågan om möjligheten för 

samtliga samer att utöva sin renskötselrätt då renskötseln är det samiska folkets viktiga 

kulturbärare. Med det sätt som de nuvarande reglerna om medlemskap i sameby är 

utformade har dock, som framgått, en grupp medlemmar i en sameby möjlighet att 

blockera andra samers rätt att utöva denna för samerna så viktiga kulturyttringen. 

Bestämmelserna om medlemskap i sameby måste därmed anses strida mot en central 

regel i grundlag. 

 

6.14.4 Skyddet för samernas nyttjande av marken  
Enligt 2 kap. 15 § regeringsformen är vars och ens egendom tryggad genom att ingen 

kan tvingas att avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom ex-

propriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker 

användningen av mark eller byggnad, utom när det krävs för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen.  

 

Av Högsta domstolens avgörande i rättsfallet NJA 2014 s. 332 framgår att bestäm-

melsen omfattar även nyttjanderätter. Rätten till renbete har ansetts närmast ha 

karaktären av servitut, en rättighet av eget slag (sui generis). Det finns dock inget 

hinder att definiera rätten till renskötsel som en nyttjanderätt.  

 

Bestämmelser som gör det möjligt för befintliga medlemmarna i en sameby att för-

hindra andra samer att utöva sin renskötselrätt genom att neka medlemskap innebär 

att deras rätt enligt 2 kap. 15 § regeringsformen att fritt förfoga över användningen av 

marken inskränks. Bestämmelserna om medlemskap i sameby strider därmed mot 

grundlag även i detta hänseende.   

 

6.14.5 Skyddet för rennäringen 
2 kap. 17 § regeringsformen förbjuder begränsningar i rätten att bedriva näring utom 

till skydd för angelägna allmänna intressen och aldrig enbart för att ekonomiskt gynna 
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vissa personer eller företag. De behandlade bestämmelserna om medlemskap i ren-

näringslagen innebär under de förutsättningar som tingsrätten nyss angett att vissa 

samer utan skäl förhindras att bedriva den för det samiska folket centrala och grund-

läggande näringen. 

  

6.14.6 Reglerna om medlemskap strider mot grundlag 
Det anförda ger vid handen att reglerna om medlemskap i rennäringslagen, när det 

gäller de enskilda kärandenas rätt, i tre avseenden får anses strida mot centrala 

bestämmelser i regeringsformen.  

 

Till följd av detta förhållande finner tingsrätten att de enskilda kärandenas rätt att utöva 

renskötsel inom Vapsten samebys renskötselområden ska bedömas utan tillämpning av 

bestämmelserna om medlemskap i 1, 11 och 12 §§ rennäringslagen. 

 

6.15 TINGSRÄTTENS SLUT 
 

De enskilda kärandena har, mot bakgrund av vad som anförts ovan, en på urminnes 

hävd grundad renskötselrätt som även innefattar en rätt att utöva denna inom Vapsten 

samebys renskötselområden. Denna rätt är gemensam med de enskilda medlemmarna i 

Vapsten sameby. 

 

Vid utövandet av renskötselrätten föreligger en skyldighet för de enskilda kärandena 

att följa de grundläggande reglerna angående renskötsel som uppställs i rennärings-

lagen. De har således att följa bestämmelserna om renskötselområdet m.m., rensköt-

selrättens utövande, renskötselrättens upphörande i vissa fall m.m., renarnas skötsel 

m.m. renmärken och renmärkesregister samt ansvar, skadestånd och besvär. 
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6.16 RÄTTEGÅNGSKOSTNADER 
 

Svarandesidan har vunnit framgång i den del som har gällt Vapsten samebys rätt. 

Denna fråga har dock enbart utgjort en liten del av målet. I övriga delar av målet får 

parterna ses som ömsom vinnande och förlorande. Vardera parten bör därför stå sin 

egen rättegångskostnad. 

 

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (TR-02) 

Den som vill överklaga domen kan göra det senast den 20 mars 2020. Eventuellt 

överklagande ska vara adresserat till Hovrätten för Övre Norrland men ska ges in till 

tingsrätten. Prövningstillstånd krävs i hovrätten. 

 

För tingsrätten 

 

 

Anders Alenskär  Thomas Hägglöf  Christer Thornefors 

Lagman   Lagman   F.d. rådman, referent 
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921 22 Lycksele 

Bångvägen 14 0950-237 00  0950-237 35 måndag – fredag 

08:00–16:00 E-post: lycksele.tingsratt@dom.se 

lyckseletingsratt.domstol.se     Info om 

GDPR: lyckseletingsratt.domstol.se/GDPR 

 

Kärande  

1. Vapstens Lappby 

c/o Torkel Stångberg 

Box 142 

920 64 Tärnaby 

 

2. Ulf Martin TORKEL Stångberg, 19791006-8597 

Vallenäs 118 

920 64 Tärnaby 

 

3. Hans TONY Olofsson, 19560219-8557 

Mosekälla 128 

920 64 Tärnaby 

 

4. SIGRID Elisabet Stångberg, 19450427-8724 

Storsand 121 

920 64 Tärnaby 

 

5. BO Gunder Lingebrant, 19500318-4438 

Strandgatan 51 

263 32 Höganäs 

 

6. TAGE Erland Johansson, 19420213-8717 

Rönnbäck 

920 64 Tärnaby 

 

7. TORD Allan Olofsson, 19580130-8593 

Granåsvägen 35 

920 64 Tärnaby 

 

8. JAN Herbert Olofsson, 19610724-8533 

Bultvägen 4 

923 31 Storuman 

 

9. Lars Göran ANDREAS Stångberg, 19720405-8577 

Gartnetvadda 4 

9520 Kautokeino 

Norge 

 

10. MONIKA Carola Rickefors, 19630418-8565 

Henriksfjäll 40 

923 95 Kittelfjäll 
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11. Karl-Göran Hansson, 19510811-8539 

Henriksfjäll 40 

923 95 Kittelfjäll 

 

12. Axel-Olov Stångberg, 19480918-8552 

Storsand 123 

920 64 Tärnaby 

 

13. Axel OLIVER Israelsson, 19550405-8537 

Tärnamo 143 

920 64 Tärnaby 

 

14. KATINKA Charlott Kristin Östergren, 19640909-8644 

Tärnamo 143 

920 64 Tärnaby 

 

15. TOMAS Gunnar Stångberg, 19521229-8573 

Hattli 

8690 Hattfjelldal 

Norge 

 

16. Jan-Erik Lingebrant, 19610312-8556 

Markvägen 8 Lgh 1002 

903 60 Umeå 

 

17. ERIK Jakob Cristoffer Östergren, 19730314-8576 

Tärnamo 168 

920 64 Tärnaby 

 

18. BO Nils Martin Barruk, 19401004-8710 

Revirvägen 4 

912 34 Vilhelmina 

 

19. SARA Bianca Holmqvist Åsdell, 19791013-8507 

Liljehem 

Abborrträskliden 31 

921 99 Lycksele 

 

20. MARCUS Tor Allan Törngren, 19780308-8678 

Jokksjaure 329 

920 64 Tärnaby 

 

21. Israel Lars-PETER Östergren, 19670917-8591 

Toppenveien 5 

8690 Hattfjelldal 

Norge 
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22. KENT Allan Vinka, 19630608-8557 

Bygget Mosekälla 312 

920 64 Tärnaby 

 

Ombud för kärandena: 

Advokat Jan Södergren 

Jan Södergren Advokatbyrå AB 

Box 241 64 

104 51 Stockholm 

 

Svarande  

1. Vapsten sameby, 895400-2948 

c/o Ole Henrik Omma 

Sandviksvägen 5 

920 64 Tärnaby 

 

2. INGER Ella-Stina Baer Omma, 19490818-8586 

Box 171 

920 64 Tärnaby 

 

3. JON MIKAEL Anders Labba, 19771116-8935 

Prästbolsvägen 24 

921 33 Lycksele 

 

4. Elle Merete Mortensen Omma, 19780826-5347 

2443 Drevsjö 

Norge 

 

5. Annika LISA Margaretha Omma, 19810203-8547 

Hantverkaregatan 22 C Lgh 1001 

921 31 Lycksele 

 

6. Diana MARJA-KARI Omma, 19860921-8543 

Fättjaur 38 

923 95 Kittelfjäll 

 

7. Ella Inger-Ann Omma, 19810814-8548 

Prästbolsvägen 24 

921 33 Lycksele 

 

8. Henrik TOMAS Omma, 19370914-8716 

Blå Vägen 126 

923 41 Stensele 

 

9. LARS JONAS Omma, 19450514-8751 

Bångvägen 61 

921 32 Lycksele 
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10. Nils Ole Henrik Mortensson Omma, 19800818-1391 

Sandviksvägen 5 

920 64 Tärnaby 

 

11. Per Henning Nicolaus Utsi, 19660612-8533 

Boxfjäll 535 

920 64 Tärnaby 

 

12. Lars Anders Ingvar Ågren, 19600129-7636 

Boxfjäll 602 

920 64 Tärnaby 

 

Ombud för svarandena 

Advokaterna Per Magnusson och Ewa Krokosz 

Magnusson Advokatbyrå 

Box 7413 

103 91 Stockholm 
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Hur man överklagar 
Dom i tvistemål, tingsrätt TR-02 
_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen vid en huvudförhand-
ling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

