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Sammanträde med Rennäringsdelegationen Jämtlands län

Skype
Deltagande ledamöter
Marita Ljung, ordförande
Nicklas Johansson, rennäringsrepresentant
Elin Klemensson, rennäringsrepresentant
Simon Högberg (M)
Annika Myhr (C)
Dagordningspunkt

Föredragande

Fastställande av dagordningen

Ordförande

-

Dagordningen fastställdes enligt Länsstyrelsens
förslag

Val av justerare

-

Simon Högberg och Nicklas Johansson valdes till
justerare.

Information om beslutad arbetsordning för delegationen.
Arbetsordningen skickas ut till ledamöterna tillsammans
med protokollet.

Göran Gabling

Presentation av länsstyrelsens nya samordnare för
rennäringsfrågor. Som ett led i den fortsatta utvecklingen
av de interna strukturerna kring rennäringsfrågorna har
länsstyrelsen tillsatt Mia Krylén som samordnare. Hon
kommer ta över ansvaret för Rennäringsdelegationen samt
möten med samebyarnas ordförande från och med 2022.

Ordförande/Mia
Krylén

Länsstyrelsen informerade om fiskesäsongen,
försäljningen av fiskekort och genomförda insatser och
projekt på renbetesfjäll 2021.
- Antalet sålda fiskekort har en ökande trend på
sommaren, däremot minskande under vintern. De
digitala verktygen möjliggör en ökad spårbarhet i

Mattias Lindell

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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uppföljningen av fisket som bland annat kan
användas i planering av kommande
informationsinsatser. Ökande intresse för fiske i
strömmande vatten innebär att man kan komma att
dela vissa fiskelokaler.
Arbetet med att förhindra spridning av gädda i
vatten kring Höglekardalen har varit lyckosamt,
man ser ingen spridning till vatten runt omkring.
Provfisken utförda i norra delarna av
renbetesfjällen. Elfiske utförs tillsammans med
Umeå universitet där man tittar på beståndens
struktur utifrån lekmöjligheter. Redovisning av
projektet Fjällsjöar i ett varmare klimat under
kommer 2022.
Kalkningen löper på med en fortsatt satsning på
provtagning inom renbetesfjällen. Nya digitala
verktyg möjliggör bättre mätningar av PH-värden i
vatten i väglöst land. En analys av kalkningen
pågår.

Länsstyrelsen informerade om avgifter för
markupplåtelser.
-

Länsstyrelsen i Jämtlands län administrerar och
handlägger befintliga och kommande
markupplåtelser på renbetesfjällen.
Markupplåtelser och avgifter på statens marker
inom renbetesfjällen i Jämtlands län ska grunda sig
på en likabehandling och handläggningen ska vara
transparent och rättssäker.

-

Länsstyrelsen har därför tagit fram en riktlinje för
bedömningen av vilken avgift som ska utgå för
markupplåtelser enligt 32§ Rennäringslagen på
renbetesfjällen.

Länsstyrelsen gav en lägesuppdatering för upplåtelse av
småviltsjakt på renbetesfjällen.
-

Genomförda åtgärder i form av dialog med
samebyar, förändringar i säljsystemet NatureIT,
beslut om policys, interna riktlinjer och bemanning
samt förbättrad webbinformation.

-

Åtgärderna har enligt länsstyrelsen resulterat i
tydligare ”linje” och handläggning, tydligare
motiveringar och ställningstaganden i beslut om
avlysningar. Möjligheten att delavlysa jaktområden

Ingrid Nilsson

Bitti Jonasson
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har skapat bättre förutsättningar för samexistens,
men skapar ojämlika förhållanden för
samebymedlemmar.
Trots beslut om policy för avlysningar och en stor
arbetsinsats har det varit svårt att uppnå önskvärd
framförhållning i beslut om avlysningar. Mer
information och öppenhet bedöms inte ha minskat
trycket på inkommande samtal och mejl som
tvärtom hr ökat. Konfliktytorna bedöms inte ha
minskat.
-

Vidare informerade länsstyrelsen om regeringens
avgöranden i överklagade beslut om avlysning
samt om utveckling av antalet jaktdagar under år
2021 i jämförelse med år 2020.

Uppföljning av beslut om policy för utfärdande av
jaktgästbevis på renbetesfjäll.
-

Bitti Jonasson

Länsstyrelsen informerade om att tillämpningen av
policyn i stort sett har fungerat väl men att
synpunkter på policyn har inkommit från ett par
samebyar.

Uppföljning av beslut om policy om elcykling inom
renbetesfjällen.
-

Det finns många frågor kring vad som gäller för
den enskilde, t.ex. vad som händer om man cyklar
på väg. Man måste förklara att man utgår från att
elcykeln har en motor och att allemansrätten inte
omfattar motortrafik. Naturbevakarna har generellt
stött på få elcyklister inom de områden där man
efterfrågat information. Däremot finns andra
observationer om att elcyklingen är vanligt
förekommande. Ett företag har ansökt om
upplåtelse för elcykelleder, ärendet är inte avgjort
ännu. Viktigt att informera mera inför nästa
sommar

-

Enligt den beslutade policyn är det under vissa
förutsättningar möjligt att få dispens för att
använda elcykel, t.ex. för den som har en
funktionsnedsättning.

Övriga frågor

Ingrid Nilsson
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En studieresa för delegationen diskuterades.
Samebyrepresentanterna tar fram ett förslag för en
studieresa inklusive datum.
Mötet avslutas
Mötestider för 2022 bestämdes till sent i mars, mitten av
maj samt till oktober. Länsstyrelsen återkommer med
exakta datum.
Protokollet justeras

Marita Ljung

Simon Högberg

Nicklas Johansson
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