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Rennäringsdelegationen Jämtlands län
Plats:

Länsstyrelsen sammanträdesrum Älgen

Tid:

22 mars 2022 kl.10.00-12.00

Deltagande ledamöter:

Marita Ljung, ordförande, Länsstyrelsen
Nicklas Johansson, rennäringsrepresentant
Elin Klemensson, rennäringsrepresentant
Marcus Rensberg, rennäringsrepresentant
Annika Myhr (C) kommunrepresentant
Karin Näsmark (S) kommunrepresentant
Kjell Sundholm (KD) kommunrepresentant

Deltagande tjänstemän:

Mia Krylén, sekreterare/samordnare, ledningsstöd
Ingrid Nilsson, jurist, Enheten för ledningsstöd
Mattias Lindell, handläggare, Vattenenheten
Emma Andersson, handläggare, Naturvårdsenheten
Liv Ljungström-Hagström, handläggare, Naturvårdsenheten
Jan Östling, handläggare, Naturvårdsenheten
Olov Hallquist, viltchef, Naturvårdsenheten

Dagordningspunkt

Föredragande

§ 1 Landshövdingen hälsar samtliga välkomna till dagens möte.

Ordförande

§2 Föregående protokoll
-

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§3 Fastställande av dagordningen
-

Dagordningen fastställdes enligt Länsstyrelsens förslag.

§4 Val av justerare

-

Nicklas Johansson och Kjell Sundholm valdes till att justera
dagens protokoll.

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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Beslutspunkter
§5 Beslut om reviderad policy för Markförvaltning
-

Ingrid Nilsson

Policyn för markförvaltning anger hur Länsstyrelsen
handlägger ärenden om markupplåtelser på renbetesfjäll.
Nuvarande policy (diarienr 631-7159-2019) innehåller bland
annat information om avgifter för markupplåtelser. Dessa
avgifter har ändrats enligt länsstyrelsens instruktion för avgifter
för markupplåtelser (diarienr 613-7885-2021) vilket
informerades om vid delegationens föregående möte 2021-1020. Med anledning av att avgifter nu hanteras enligt en särskild
instruktion behöver nuvarande policy revideras. Den nya
policyn är i princip identisk med föregående förutom mindre
språkliga uppdateringar samt att stycket om avgifter tagits bort.
Beslut: Delegationen beslutade att anta den reviderade policyn
för markförvaltning (diarienr 613-1534-2022)

Informationspunkter
§6 Fiske på renbetesfjäll inför sommarsäsongen 2022
Det sker en förskjutning av fiskekortsförsäljning mot
sommarhalvåret och antalet fiskedygn har ökat från 13 000 till
15 000 föregående år. Ökningen är störst i områden som berör
Tossåsens och Handölsdalens samebyar. För att få en bättre
bild av var fisket sker har Länsstyrelsen gjort en justering av
fiskelokalerna för att lättare kunna följa utvecklingen och på så
sätt hantera eventuell störning på renskötseln. Nature-IT
utvecklas för att ge möjlighet till förbättrad rapportering,
information och uppföljning. Sjöprovfisken samt el-fiske i
strömmande vatten kommer genomföras under sommaren för
att få information till en kommande förvaltningsplan 2023.
Arbetet med att begränsa förekomst av invasiva arter fortsätter,
Länsstyrelsen har fått utökade medel för kartläggning. Projekt
kring fiskebeståndens struktur utifrån lekmöjligheter samt
”Fjällsjöar i ett varmare klimat” pågår, det senare ska redovisas
under hösten. Gällande kalkning satsas på fortsatt provtagning
samt utplacering av loggrar för pH på nya platser, prov- och
elfisken genomförs också. Tillgängliga medel för kalkning
motsvarar inte på långa vägar de faktiska behoven.
§7 Ramvillkor för småviltsjakten jaktåret 2022–2023

Mattias Lindell

-

-

Förslag till beslut om upplåtelse är utsänt på remiss till
samebyarna. Det finns även övriga aktörer som lämnat in eller
kommer lämna in yttrande.

Emma Andersson
Liv LjungströmHagström
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Hanteringen av upplåtelser för småviltjakten planeras likna
tidigare år. Inga förändringar föreslås när det gäller lottning och
kvotering. Vissa förändringar föreslås när det gäller avlysning
och jaktträning med hund. Nytt för i år är att man föreslår en
begränsning av jakttryck i två steg i alla områden, tidigare
fanns endast begränsning av jakttryck i ett steg. Vid högt
jakttryck ska det endast vara tillåtet att jaga med
kommunårskort samt predatorjakt, vid maximalt jakttryck ska
det endast vara tillåtet med predatorjakt.
Gällande hundträning föreslås samtliga hundträningsområden
bli jaktområden, jaktträning med hund upplåts endast 1 mars-20
april 2023 i områden som inte uppnått högt eller maximalt
jakttryck. Hundklubbarna kommer att få ansöka om en särskild
markupplåtelse för organiserad hundträning och jaktprov vilket
ger större möjligheter till samråd mellan samebyar och
arrangörer. Gällande avlysningar kommer det att bli möjligt för
samebyarna att begära avlysning för egen älgjakt redan i
grundupplåtelsen samt att man föreslår att införa en möjlighet
att avlysa områden för endast löshundsjakt för att minska
intrånget för samebyarna men samtidigt tillåta viss annan jakt.
Det har även gjorts vissa förändringar i strukturen på beslutet
för att upplåtelsens förbehåll ska bli tydligare.
Förslaget är skickat för samråd till samebyarna som har
möjlighet att komma med synpunkter till och med 4 april.
Delegationen diskuterade systemet med lottning och
ortsbefolkningens önskemål om jakt. Från kommunrepresentanterna finns önskemål om att det bör tas större
hänsyn till lokala näringar och andra lokala behov.
Länsstyrelsen har att förhålla sig till principen om lika
behandling och länsstyrelsens jurister gör nu en förnyad
översyn av förutsättningarna kring lottningen men detta
kommer sannolikt inte att bli klarat inför höstens jakt.
Annica Myhr önskade få noterat i protokollet att hon särskilt
lyft frågan om önskemål om ökad hänsyn till lokala näringar
och andra lokala behov. Nicklas Johansson meddelade att det
kommer komma ett yttrande från samebyarna angående
förslaget till villkor för upplåtelse.

§8 Arbetet inom Renmarkskommittén
-

Enligt utredningsdirektivet har Kommittén i uppdrag att föreslå
en ny renskötsellagstiftning. Man ska även i ett senare skede
utreda rätt till jakt och fiske för samer utanför samebyar samt se
över övrig lagstiftning som berörs av renskötseln och
Girjasdomen. Den sammanlagda utredningstiden är fyra år men
man ska presentera ett delbetänkande om rättigheter kring jakt
och fiske i november 2022. I utvärderingen om urminnes hävd

Ordförande
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har man hittills kommit fram till att alla fjällsamebyar i
Lappland skulle få rätt mot staten på samma sätt som Girjas om
man drev en process. Utvärdering av urminnes hävd i Jämtland
och Dalarna pågår fortfarande. Utredningen föreslår också att
älgjakt ska likställas med småviltsjakt i ett rättighetsperspektiv.
Handlingslinjer men delalternativ har tagits fram som rör sig
mellan att allt ska vara lika som idag till att samebyarna ges
ensamrätt samt upplåtelserätt för jakt och fiske enligt
rennäringslagen. Innan sommaren ska kommittén komma
överens om vilken handlingslinje som ska gälla i
delbetänkandet. Länsstyrelsen i Jämtland deltar i utredningen
som representant för samtliga länsstyrelser i norr.
Länsstyrelserna har skickat in ett gemensamt yttrande till
kommittén där man beskriver en bedömning av behov för en
framtida förvaltning.
§9 Konsultationsordning för ärenden inom Rennäringsdelegationen
-

Lagen om konsultatonsordning för ärenden som rör det samiska
folket trädde i kraft den 1 mars 2022. Regeringen och statliga
myndigheter nu är skyldiga att konsultera samiska företrädare i
vissa ärenden som är av särskild betydelse för det samiska
folket. Samrådsskyldighet enligt andra lagar gäller fortfarande
men ska om möjligt samordnas med konsultationer. Skillnaden
mellan samråd och konsultation är att konsultationer har
formkrav på t.ex. skälig tid och dokumentation. Länsstyrelsen
samarbetar med Samtinget för att arbeta fram rutiner för
hantering av konsultationer. Rennäringsdelegationen ska
besluta om policy för upplåtelser av mark, jakt och fiske på
renbetesfjäll, fortsättningsvis kommer Länsstyrelsen göra en
förfrågan till samiska företrädare om konsultation önskas i
dessa ärenden innan beslut fattas i delegationen.

§10 Studieresa
-

Ordförande

Ledamöterna föreslog att frågan om lottning av småviltjakt
skall tas upp som en punkt vid nästa möte.

§12 Mötet avslutas
-

Elin Klemensson

Något förslag till tid och upplägg för studieresa hade inte
hunnit tas fram inför dagens möte. Elin kommer att undersöka
möjligheten att genomföra en resa under hösten. Ordförande
återkommer med mera information om och när resan i så fall
kan genomföras.

§11 Möjlighet för delegationens ledamöter att lyfta frågor till
kommande möte
-

Mia Krylén

Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet.
Kommande möten i Rennäringsdelegationen, tisdagen den 17

Ordförande
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Protokollet justeras

/

2022

Marita Ljung, ordförande

Nicklas Johansson, rennäringsrepresentant

Kjell Sundholm, kommunrepresentant
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