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Beslut 
  
Datum Diarienummer 

 

 

 

Naturvårdsenheten 
Tommy Dadell 
010-2253230 

2019-08-08 
  

613-5743-2019 
  

 

Ruvhten Sijte 
c/o Marcus H Rensberg 
 
  
 

 

Postadress 
831 86 ÖSTERSUND 

Besöksadress 
Residensgränd 7 

Telefon 
010-225 30 00 

Fax 
010-225 30 10 
 

E-post 
jamtland@lansstyrelsen.se 
 

Webb 
www.lansstyrelsen.se/jamtland 

 

 

 
Avlysning av småviltsjakten inom delar av 
Ruvhten Sijtes åretruntmarker av rennäringsskäl 
Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3 § rennäringsförordningen att avlysa följande 
jaktområden för småviltjakt inom Ruvhten Sijtes sameby TÄ3b, TÄ3c, TÄ4, TÄ5a, 
TÄ5b, TÄ6 och TÄ8. Dessa områden kommer att vara avlysta för småviltsjakt till den 
sista oktober 2019. 
 

Beskrivning av ärendet 
Ruvhten Sijte sameby har med anledning av att ett stort antal markägare sagt upp 
samebyns  renbetesavtal söder om Tännån i skrivelse den 2019-08-02 begärt att 
Länsstyrelsen avlyser småviltsjakten i sin helhet inom åretruntmarkerna. Samebyn 
befarar att det kommer omöjliggöra att renarna håller sig på samebyns årentruntmarker 
under jakten, med stora merkostnader för renskötseln samt risk för vitesförelägganden 
enligt 71 § rennäringslagen. Eftersom de uppsagda avtalen kommer att upphöra under 
2020 måste samebyn redan innevarande säsong börja vänja renarna till de nya 
betesförhållandena. 
Samebyn har efter samråd med Länsstyrelsen reviderat sin begäran och begränsat denna 
till de viktigaste sensommar- och höstlanden och begränsat sin begäran i tid till den 31 
oktober. Länsstyrelsen kommer efter samråd med samebyn, succesivt att öppna dessa 
jaktområden för småviltsjakt vartefter samebyns renar drar sig ner mot höst och 
vintermarkerna.  
 

Motivering till beslutet 
Länsstyrelsen bedömer, till följd av samebyns anpassningsarbete inför de ändrade 
sommarbetesförhållandena på samebyns arrenderade åretruntmarker, att samebyns renar 
kommer att behöva ökad betesro på den del av samebyns åretruntmarker som ägs av 
staten och där småviltsjakt får upplåtas enligt 3 § rennäringsförordningen. Länsstyrelsen 
bedömer därför att upplåtelse av småviltsjakt på områdena TÄ3b, TÄ3c, TÄ4, TÄ5a, 
TÄ5b, TÄ6 och TÄ8 kommer att kunna medföra olägenhet av betydelse för samebyns 
renskötsel under den aktuella tidsperioden. Därför avlyser Länsstyrelsen denna delen av 
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småviltsjakten i enlighet med samebyns reviderade begäran. Efter hand som renskötseln 
medger detta kommer jaktområdena för småviltsjakt att öppnas upp under hösten. 

 

 

 

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

Information 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga 1. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av biträdande enhetschef Göran Gabling med naturvårdshandläggare 
Tommy Dadell som föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjurist 
Jon Paulsson medverkat. 
 
Detta beslut har signerats digitalt och därför saknas underskrifter 
 
Göran Gabling 
Biträdande enhetschef   Tommy Dadell 
    Förvaltare för småviltsjakten 
 
 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Bilaga 1 

Du kan överklaga beslutet 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos 
Regeringen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i 
Jämtlands län,  831 86 Östersund. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till 
jamtland@lansstyrelsen.se . Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om 
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till Regeringen.  

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du 
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt 
överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen 
till att du överklagar. Sedan är det Regeringen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte. 
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är 
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet. 

Ditt överklagande ska innehålla: 
• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer  
• hur du vill att beslutet ska ändras 
• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt 

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem: 
• personnummer 
• adress till bostaden 
• telefonnummer där du kan nås 
• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till 

dig 
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med 
kopior på dessa. 

Ombud 
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress 
och telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post jamtland@lansstyrelsen.se  
telefon 010 - 225 30 00. Ange beslutets diarienummer. 
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