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Beslut
Naturvårdsenheten

Datum

Diarienummer

2021-04-08

613-2976-2021

Handölsdalens sameby
arne.omma@gmail.com

Beslut avseende småviltsjakt inom
Handölsdalens sameby
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att stänga hundträningsområdena HA12a från och med den 9
april 2021 tills vidare, dock längst till och med den 20 april 2021.

Beskrivning av ärendet
Handölsdalens sameby har begärt att länsstyrelsen ska avlysa hundträningsområdet
HA12a inom samebyns åretruntmarker. Enligt samebyn finns i nuläget en vintergrupp
av samebyns renar i området kring Enkroken. Dessa renar är på väg upp mot det
aktuella området. Samebyn vill att renarna ska ha möjlighet att ströva fritt utan störning.
Samebyn begär därför att länsstyrelsen ska avlysa området från och med den 7 april
2021 och säsongen ut. Samebyn har kompletterat ärendet med vissa renars GPSpositioner i området.

Motivering till beslutet
Länsstyrelsen konstaterar att vajorna som nu återvänder till fjällområdet är högdräktiga
och därmed mycket störningskänsliga. Renarna finns redovisade i direkt anslutning
området med GPS-data. Det föreligger därför stor risk att hundträning i de aktuella
områdena skulle kunna medföra störningar för renskötseln. Länsstyrelsen bedömer mot
den bakgrunden att fortsatt öppethållande av jaktområdena för hundträning skulle
medföra sådan olägenhet av betydelse som avses i 3 § rennäringsförordningen
(1993:384). Områdena ska därför avlysas tills vidare i enlighet med samebyns begäran.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Rennäringsförordningen
3 § 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
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3. jakten eller fisket inte inverkar menligt på miljön, turismen eller andra intressen.

Information
Länsstyrelsen kommer att följa upp renskötselsituationen i det aktuella området och om
möjligt öppna upp områdena igen om förutsättningar för det uppstår.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Bitti Jonasson med jurist Jon Paulsson som
föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilagor
1. Överklagandehänvisning regeringen

Bilaga 1
Beslut
Överklagandehänvisning
regeringen

Ni kan överklaga beslutet
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Om ni inte är nöjda med länsstyrelsens beslut, kan ni skriftligen överklaga beslutet hos
regeringen.
Hur överklagar vi beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska ni lämna eller skicka er skriftliga överklagan
till Länsstyrelsen Jämtlands län antingen via e-post; jamtland@lansstyrelsen.se, eller med post;
Länsstyrelsen Jämtlands län, 831 86 Östersund.
Tiden för överklagande

Ert överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag ni fick del
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ert överklagande kan ni be
att få ytterligare tid till att utveckla era synpunkter och skälen till att ni överklagar. Sedan är det
regeringen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.
Ert överklagande ska innehålla





vilket beslut som ni överklagar, beslutets datum och diarienummer,
hur ni vill att beslutet ska ändras, samt
varför ni anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om ni har handlingar som ni anser stödjer er överklagan så bör ni bifoga kopior på dessa.
Kontakta länsstyrelsen i förväg om ni behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
Ombud

Om ni anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt er ska ombudet underteckna skrivelsen,
bifoga en fullmakt i original från er samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.
Behöver ni veta mer?

Har ni ytterligare frågor kan ni kontakta länsstyrelsen via e-post, jamtland@lansstyrelsen.se, eller
via växeltelefonnummer 010-225 30 00. Ange diarienummer 2976-2021.
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