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Policy för avlysningar under småviltjakt på 
renbetesfjäll i Jämtlands län 
Länsstyrelsen fastställer policy för avlysningar under småviltjakt på renbetesfjäll i Jämtlands län 

Bakgrund 

Av 3 § rennäringsförordningen framgår att rätt till sådan småviltsjakt och sådant 

handredskapsfiske som inte bedrivs yrkesmässigt på statens mark ovanför odlingsgränsen och 

på renbetesfjällen ska upplåtas om  

1. någon olägenhet av betydelse inte uppkommer för rennäringen,  

2. det inte finns något hinder enligt bestämmelserna i 32 § andra stycket rennäringslagen 

(1971:437), och  

3. jakten eller fisket inte inverkar menligt på miljön, turismen eller andra intressen  

Av 32 § rennäringslagen framgår att på sådan kronomark ovanför odlingsgränsen som står 

under statens omedelbara disposition och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om 

upplåtelsen kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Avser upplåtelsen rätt till jakt eller 

fiske, krävs dessutom att upplåtelsen är förenlig med god viltvård eller fiskevård och kan ske 

utan besvärande intrång i rätten till jakt eller fiske enligt 25 §. Upplåtelse av hela fisket i visst 

vatten får ske endast om samebyn medger det.  

Enligt 25 § rennäringslagen får medlem i sameby jaga och fiska på utmark inom de delar av 

byns betesområde som hör till renbetesfjällen eller lappmarkerna, när renskötsel är tillåten där. 

Enligt 23 § förvaltningslagen ska en myndighet se till att ett ärende blir utrett i den omfattning 

som dess beskaffenhet kräver. En enskild part som inleder ett ärende ska medverka genom att så 

långt som möjligt ge in den utredning som parten vill åberopa till stöd för sin framställning. Om 

det behövs ska myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att parten förtydligar eller 

kompletterar framställningen. 

Småviltjakten på renbetesfjäll upplåts i sin helhet genom beslut av årliga ramvillkor för 

småviltjakten. Trots upplåtelsen har samebyarna möjlighet att ansöka om avlysning på grund av 
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renskötsel eller egen älgjakt, dvs. länsstyrelsen gör en hindersprövning av upplåten jakt i de 

berörda områdena.   

Under småviltjakten hösten 2020 fick Länsstyrelsen ett stort antal ansökningar om avlysningar 

med hänsyn till samebyarnas egen älgjakt samt av renskötselskäl. Ansökningarna inkom med 

kort framförhållning och ibland med knapphändig information, med resultatet att bedömningar 

gjordes med kort varsel och snabba beslut togs. En situation som inte alltigenom var effektiv, 

rättssäker eller transparent uppstod.  

Syfte 

Syftet med denna policy är att tydliggöra huvudsakliga principer för handläggning av begäran 

om avlysningar från samebyar, om dialog och underlag för beslutsfattande, med målet att 

handläggningen ska kunna ske effektivt, rättssäkert och transparent.  

Huvudsakliga principer  

• För att förenkla och effektivisera handläggningsprocesser under småviltjakten kan 

samebyar som har möjlighet senast den 15 augusti så detaljerat som möjligt beskriva 

hur renskötselhösten planeras. Redogörelsen skickas helst skriftligen till  

jamtland@lansstyrelsen.se, men kan också göras per telefon till ansvarig handläggare. 

Beskrivningar som tydligt förklarar påverkan av småviltjakten i olika situationer 

underlättar handläggningen av olika ärendetyper och bidrar till att länsstyrelsen kan 

fatta korrekta beslut och ge tydlig information. 

• Vid begäran om avlysning ska motivering om på vilket sätt småviltsjakten utgör en 

olägenhet av betydelse för renskötseln tydliggöras. Alternativt på vilket sätt den utgör 

en avsevärd olägenhet om begäran avser egen älgjakt. 

• Handläggningen av avlysningar ska följa beslutade ramvillkor, det vill säga ske med en 

framförhållning om minst fem (5) dagar. Länsstyrelsen bedömer därmed att begäran om 

avlysning från sameby bör inkomma med minst tio (10) dagars framförhållning på 

grund av ärendets handläggningstid samt för att de beslutade ramvillkoren ska kunna 

uppfyllas. Undantag är hastigt uppkomna situationer som av renskötselskäl behöver 

hanteras skyndsamt, exempelvis förändrade förutsättningar som påverkar 

genomförandet av samling, skiljning och slakt eller till exempel vargförekomst. 

• I de fall begäran om avlysning sker med kortare varsel än tio dagar förbehåller sig 

Länsstyrelsen rätten att bedöma om de jägare som redan bokat jakt ska byta område 

eller om de kan genomföra sin jakt med riktad information och anvisningar.  

• Under tiden ansökan om avlysning handläggs stänger Länsstyrelsen aktuellt 

område/aktuella områden för ytterligare bokningar i natureit.se. Informationstext ska 

finnas på natureit.se om att området/områdena är stängt under handläggning av 

avlysningsbegäran. Om ansökan bifalles förblir området stängt för bokning och 

informationen på natureit.se uppdateras med skäl för avlysning och om ansökan avslås 

görs området/områdena bokningsbara igen.  

• Länsstyrelsen och samebyn stämmer löpande av om förändringar i det planerade 

renskötselarbetet eller den planerade älgjakten. Exempelvis för att följa upp om 

områden kan öppnas tidigare än beslutad avlysningsperiod eller om ansökan om 
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förlängd avlysning ska handläggas på grund av omständigheter som medfört försening i 

renskötselarbetet eller i den planerade älgjakten.   

Information 

Länsstyrelsen gör en samlad bedömning i varje enskilt fall. Det Länsstyrelsen har att ta ställning 

till i beslut om avlysning är om det föreligger hinder för att upplåta småviltsjakt på de angivna 

områdena enligt 3 § rennäringsförordningen och 32 § rennäringslagen. Enligt 23 § i 

rennäringslagen ska ärendet utredas såsom dess beskaffenhet kräver vilket innebär rättighet och 

skyldighet att begära in kompletterande information och förtydliganden.  

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av rennäringsdelegationen den 28 juni 2021, dnr 610-5325-2021. 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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