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Protokoll
Dnr 610-4799-2021
Sammanträdesdatum

2021-06-03

Naturvårdsenheten
Göran Gabling
010-2253211

Sammanträde med Rennäringsdelegationen Jämtlands län

Skype
Deltagande ledamöter
Marita Ljung (ordförande)
Nicklas Johansson
Marcus Rehnsberg
Elin Klemensson
Karin Näsmark
Kjell Sundholm
Annika Myhr
Dagordningspunkt

Föredragande

Landshövdingen hälsar välkommen

Ordförande

Föregående protokoll
-

Inga utestående frågor

-

Efter en kort diskussion i delegationen beslutade
landshövdingen att protokollen från delegationens möten hålls
kortfattade och endast återger beskrivning av respektive
dagordningspunkt och de olika perspektiv som framkommer i
delegationens diskussion. I beslutsärenden förs på ledamots
begäran avvikande mening till protokollet.

Fastställande av dagordningen
-

Fastställdes enligt Länsstyrelsens förslag

Val av justerare
-

Karin Näsmark och Nicklas Johansson

Jaktupplåtelser på renbetesfjällen
Länsstyrelsen informerade om att villkor för småviltsjakt 2021/2022 är
beslutade. Beslutet har skickats ut till samtliga samebyar och finns
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publicerat på länsstyrelsens webplats. Länsstyrelsen kommer att
analysera frågan om det är juridiskt möjligt att ge lokalboende förtur
till lottningsjakten kommande år.
Länsstyrelsen informerade om pågående process och dialog med
Bitti Jonasson
samebyar och Jägareförbundet om genomförandet av småviltsjakten
säsongen 2021/2022. Ledamöterna fick även information om den
juridiska grunden för upplåtelse av småviltsjakt och om att
Länsstyrelsen ser över informationen om renskötsel och småviltsjakt på
sin webplats i syfte att öka kunskapen om samt öppenhet och
transparens i arbetet med administration av småviltsjakten på
renbetesfjällen. Tillsynen inom jaktområden och hundträningsområden
ska skärpas under säsongen. Länsstyrelsen ser även över
förutsättningarna för hundklubbarnas provverksamhet. Uppdatering av
jaktkartorna i Natureit pågår med underlag från dialogerna med
samebyarna. Länsstyrelsen kommer att återkoppla resultatet av
uppdateringen med samtliga samebyar.
Länsstyrelsen informerade om arbetet med att ta fram en policy för
Bitti Jonasson
handläggning av avlysningsbegäran. 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.
Länsstyrelsen informerade även om arbetet med att ta fram en policy
för utfärdande av jaktgästbevis på renbetesfjäll i Jämtlands län. Syftet
med policyn är att tydliggöra några huvudsakliga principer för
utfärdande av jaktgästbevis på älg och björn på renbetesfjäll.
Enligt Länsstyrelsens arbetsordning är delegationen beslutande i
policyfrågor för upplåtelser på renbetesfjällen. Ett extra möte planeras
därför innan sommaren för beslut om dessa policys.
Länsstyrelsen informerade om förslag till reviderad policy för älgjakt
på renbetesfjällen. Den nuvarande policyn beslutades 2011 och nu
finns behov av en revidering för att säkerställa att policyn kan fungera
som ett stöd vid handläggning av nya, vid omprövning av befintliga
upplåtelser och för översyn av jaktområdena storlek och arrondering,
upplåtelser av älgjakt på renbetesfjällen. Delegationen efterfrågade mer
information om nuvarande upplåtelser inför diskussion och beslut i
ärendet.
Enligt Länsstyrelsens arbetsordning är delegationen beslutande i
policyfrågor för upplåtelser på renbetesfjällen. Ett extra möte planeras
därför innan sommaren för beslut om denna policy.
Markupplåtelser inom renbetesfjällen

Nils Sandqvist
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Länsstyrelsen gav delegationen en lägesuppdatering om ändrad
handläggning av dels upplåtelser motoriserat friluftsliv, dels för
organiserat friluftsliv.

Ian Kindstrand

I dagsläget kräver Länsstyrelsen ingen markupplåtelse för färd med
motorfordon, till exempel helikopter, skoter och fyrhjuling, inom
renbetesfjällen. Tillstånd krävs dock enligt
terrängkörningslagstiftningen och reservatsföreskrifter. Länsstyrelsen
har arbetat vidare med det förhållningssätt som presenterades för
delegationen i mars. Det nya förhållningssättet innebär att
markupplåtelse kommer att krävas för kommersiella transporter då
verksamhet ofta ger upphov till återkommande störningar för
rennäringen. I delegationen framförde synpunkter på att allt motoriserat
friluftsliv bör omfattas av krav på markupplåtelsen.
Länsstyrelsen har tidigare krävt markupplåtelser för organiserat
friluftsliv på renbetesfjällen. Det har till exempel handlat om guidade
turer eller en skolklass som ska vandra och tälta. För dessa
verksamheter har det alltså tidigare krävts att verksamhetsutövaren
söker en markupplåtelse för verksamheten. Dessa verksamheter
omfattas av allemansrätten och vi kan därför inte kräva en
markupplåtelse för detta. Med stöd av allemansrätten har alltså denna
verksamhet rätt att nyttja renbetesfjällen, precis som andra grupper som
inte är organiserade. En markupplåtelse behöver alltså inte längre sökas
för denna typ av verksamhet. Observera att detta inte gäller tävlingar.
Länsstyrelsen ser fortfarande ett behov av att veta vilka verksamheter
som bedrivs på renbetesfjällen. Därför kommer det att finans ett
anmälningsförfarande där verksamhetsutövaren ska anmäla till
länsstyrelsen att de ex. ska ut på tur och information om vad/när/hur
många. Denna information kommer att skickas till samebyn som får
yttra sig.
Delegationen framförde synpunkter om att det kan behövas
förtydliganden var gränsen går för organiserad verksamhet som kräver
upplåtelse samt vad som händer om organiserade grupper struntar i att
anmäla sin verksamhet. Synpunkter framfördes även om att det inte är
tillåtet att störa renar enligt Rennäringslagen och att störningar kan
polisanmälas samt att mer tillsyn behövs.
Länsstyrelsen informerade om arbetet med framtagande av en policy
Ingrid
för elcyklar på renbetesfjällen. Huvudinriktningen är att elcykling inte
Nilsson/Malin
omfattas av allemansrätten och därför inte är tillåten utan markägarens Boström
godkännande. Genom policyn tar länsstyrelsen ställning emot elcykling
med några få undantag där tillstånd genom markupplåtelse kan medges.
Skälet till ställningstagandet är hänsyn till renskötseln och markslitaget
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som elcykling kan ge upphov till. Funktionsnedsatta, organiserad
verksamhet, samt viss nyttotrafik skulle kunna medges tillstånd efter
prövning enligt 32§ RNL. Policyn förbjuder inte elcykling och syftet är
att tydliggöra länsstyrelsens inställning.
Enligt Länsstyrelsens arbetsordning är delegationen beslutande i
policyfrågor för upplåtelser på renbetesfjällen. Ett extra möte planeras
därför innan sommaren för beslut om denna policy.
Landshövdingen informerade kort om arbete med organisation för och
effektiv handläggning av rennäringsfrågorna. Den av ledningen tillsatta
externa uppdragsledaren som samordnat arbetet kommer inom kort att
presentera en rapport med förslag på konkreta åtgärder och reviderade
dokument utifrån internrevisionens rekommendationer som syftar till
att;
-tydliggöra roller och ansvar internt, tex genom att se över och
tydliggöra beslutsnivåer och beredningsansvar i arbetsordningen,
-skapa samsyn och effektivisera handläggningen genom tydliga
samrådsrutiner både internt och externt
-effektivisera handläggningen genom dokumenterade och förankrade
handläggningsrutiner och arbetsprocesser.

Ordförande

Information
Ordförande
Landshövdingen informerade även kortfattat om att Ingemar Näslund
vid vattenenheten har utsett som kontaktperson i utredning av
Rennäringslagstiftningen. Utredare och utredningssekreteraren kommer
på besök till Jämtland i slutet av sommaren för att träffa Länsstyrelsen
och samtliga samebyar.
Mötet avslutas
Nästa ordinarie möte 20/10
Lägesuppdatering om länsstyrelsens planerade åtgärder i sjöar och
vattendrag på renbetsfjäll i sommarsäsongen skickas ut via mejl.
Protokollet justeras

Marita Ljung

/

2021
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Karin Näsmark

Nicklas Johansson

