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Not 25 

 

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 23 juni 2021 följande beslut 

(mål nr 6807-20).  

 

Bakgrund  

1. Grans sameby kom i augusti 2020 in med en begäran till Länsstyrelsen 

i Västerbottens län om att samebyns område skulle avlysas för småviltsjakt 

under perioderna 25 augusti–27 september samt 12 oktober och framåt.  

2. Länsstyrelsen beslutade att avlysa delar av samebyns område för 

småviltsjakt avseende perioden 25 augusti–7 september 2020. 

     3. Grans sameby överklagade länsstyrelsens beslut till regeringen och 

yrkade att begäran skulle bifallas i sin helhet. Regeringen konstaterade att 

länsstyrelsens beslut endast omfattade perioden fram till och med den  

7 september och att länsstyrelsen när överklagandet gavs in ännu inte hade 

meddelat beslut avseende tiden därefter. Den del av överklagandet som 

avsåg perioder efter den 7 september togs därför inte upp till prövning. 

Regeringen konstaterade vidare att den tidsperiod som omfattades av det 

överklagade beslutet hade passerat och skrev av ärendet i den delen. 

 

Yrkanden m.m. 

4. Grans sameby ansöker om rättsprövning av regeringens beslut och yrkar 

att Högsta förvaltningsdomstolen ska upphäva beslutet samt visa ärendet 

åter till regeringen för prövning i den del som samebyns överklagande har 

avvisats. Som skäl anförs följande. Renskötselrätten är en civil rättighet 

som omfattas av egendomsskyddet i regeringsformen och den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR). Regeringens beslut inskränker denna 

rätt och åsidosätter samebyns rätt till en effektiv och rättvis prövning enligt 

EKMR. Beslutet strider vidare mot rennäringslagen (1971:437) och mot 

allmänna fastighetsrättsliga principer. 

 

Skälen för avgörandet 

5. Enligt 1 § lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut 

får en enskild ansöka om rättsprövning av sådana beslut av regeringen som 

innefattar en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter 

i den mening som avses i artikel 6.1 i EKMR. 

6. Ett regeringsbeslut som enbart rör frågan om ett klagomål kan prövas, 

och alltså inte innebär en prövning i sak, anses inte innefatta en prövning 

av den klagandes civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som 

avses i artikel 6.1 i EKMR (se t.ex. HFD 2013 not. 38, HFD 2018 not. 37 

och HFD 2020 not. 50). 

     7. I det klandrade avgörandet har regeringen beslutat att inte pröva 

Grans samebys överklagande i den del det avser frågor som inte 

omfattades av länsstyrelsens beslut samt att skriva av ärendet i övrigt då 

frågorna vid tidpunkten för regeringens prövning hade förlorat sin 

aktualitet. Regeringens beslut innebar således ingen sakprövning av frågan 

om avlysning av samebyns område för småviltsjakt och innefattade 

därmed inte en prövning av samebyns civila rättigheter eller skyldigheter 
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i den mening som avses i artikel 6.1 i EKMR. Ansökan om rättsprövning 

ska därför avvisas. 

 

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande 

Högsta förvaltningsdomstolen avvisar ansökan om rättsprövning. 

 

I avgörandet deltog justitieråden Jermsten, Ståhl, Svahn Starrsjö, Rosén 

Andersson och Anderson. Föredragande var justitiesekreteraren Helen 

Lidö. 

 

______________________________ 
 

 

Regeringen (Näringsdepartementet, 2020-10-08): 

Regeringen konstaterar inledningsvis att det överklagade beslutet endast 

avser perioden 25 augusti–7 september 2020. När överklagandet gavs in 

hade länsstyrelsen ännu inte meddelat beslut avseende tiden därefter. 

Eftersom regeringen endast kan pröva den tidsperiod som omfattas av det 

överklagade beslutet ska yrkandet i de delar som avser perioden  

8 september–27 september 2020 samt från och med den 12 oktober 2020 

inte tas upp till prövning. 

     Eftersom tidsperioden i det överklagade beslutet passerat ska ärendet 

avskrivas i övrigt. 

     – Regeringen tar inte upp överklagandet till prövning i den del som 

avser perioden 8 september–27 september 2020 samt perioden från och 

med 12 oktober 2020. 

     Regeringen avskriver ärendet i övrigt. 

 


