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Protokoll
Sammanträdesdatum

2021-06-28

Naturvårdsenheten
Göran Gabling
010-2253211

Diarienummer

610-5325-2021

Sammanträde med Rennäringsdelegationen Jämtlands län

Skype
Deltagande ledamöter
Marita Ljung, ordförande
Nicklas Johansson, rennäringsrepresentant
Marcus Rensberg, rennäringsrepresentant
Elin Klemensson, rennäringsrepresentant
Karin Näsmark (S)
Kjell Sundholm (KD)
Annika Myhr (C)
Dagordningspunkt

Föredragande

Fastställande av dagordningen

Ordförande

-

Fastställdes enligt Länsstyrelsens förslag

Val av justerare
-

Annika Myhr och Marcus Rensberg

Policy för utfärdande av jaktgästbevis på renbetesfjäll i Jämtlands
län.

Bitti Jonasson

Policyn, dnr 610-5226-202, antogs.
Marcus Rensberg reserverade sig mot beslutet, se protokollsbilaga.
Policy för avlysningar under småviltjakt på renbetesfjäll i Jämtlands
län.
Policyn, dnr 610-5225-2021, antogs enhälligt efter vissa justeringar
i texten där ursprunglig lydelse För att förenkla och effektivisera
handläggningsprocesser under småviltjakten bör samtliga
samebyar i länet senast den 15 augusti så detaljerat som möjligt
beskriva hur renskötselhösten planeras ändrades till För att
förenkla och effektivisera handläggningsprocesser under
småviltjakten kan samebyar som har möjlighet senast den 15

Bitti Jonasson

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Webb

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00

jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland
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augusti så detaljerat som möjligt beskriva hur renskötselhösten
planeras.
Policy om elcykling inom renbetesfjällen i Jämtland län
Policyn, dnr 613-4994-21, antogs enhälligt.

Diarienummer

610-5325-2021

Ingrid Nilsson

Övriga frågor
Efter önskemål från delegationens ledamöter beslutade
Länsstyrelsen att ändra lydelsen i Arbetsordningen för
rennäringsdelegationen (Beslut Dnr 610-5360-2021) enligt nedan;
Den som vill anmäla avvikande mening enligt 30 § första eller
andra stycket förvaltningslagen (2017:900) i en fråga som
rennäringsdelegationen ska pröva har rätt att få sin mening
antecknad i protokollet. Senast dagen efter mötet ska den avvikande
meningen vara länsstyrelsen tillhanda skriftligen.
Protokollet justeras

/

2021

Marita Ljung

Annika Myhr

Marcus Rensberg

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Protokollsbilaga
Datum
2021-06-28

Diarienummer
610-5325-2021

Rennäringsdelegations möte 28/6-2021
Reservation gällande beslut om antagande av Policy för utfärdande av jaktgästbevis på
renbetesfjäll i Jämtlands län.
På grund av det osäkra rättsläge och den pågående utredning om vem som är och ska
vara den egentliga förvaltaren av jakten på renbetesfjällen reserverar jag mig mot
beslutet. Jag ifrågasätter det förfarande där man som samebymedlem skall behöva
betala för att kunna anlita eller ha tillgång till hjälp i sin traditionella utövning av
jakträtt som tillfaller samebymedlem. Jag kan förstå om man kan ta ut en avgift för
upplåtelse ( upplåtelse = lån eller hyra) men inte när det handlar om att ta hjälp eller
anlita någon för att utföra en uppgift- i detta fall jakt på björn eller Älg.

mvh Marcus Rensberg.
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