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Beslut
Datum
2022-04-01

Ärendebeteckning
613-2404-2022

Mittådalens sameby
mittadalenssameby@gmail.com
Elektronisk delgivning

Beslut angående ansökan om avlysning av
hundträning inom Mittådalens sameby
Beslut
Beslut 1
Länsstyrelsen beslutar att bevilja avlysning på MI5a, MI5b, MI5c och
MI5d av renskötselskäl inom Mittådalens sameby från och med 4 april
till och med 20 april 2022.
Beslut 2
Länsstyrelsen beslutar att avslå avlysning på MI4a, MI4b, MI4c, MI4d,
MI4e, MI4f, MI4g och MI4h av renskötselskäl inom Mittådalens
sameby från och med 1 april till och med 20 april 2022.
Se jaktområdet i detalj på följande länk:
https://www.natureit.se/sv/map/hunting/26

Beskrivning av ärendet
Mittådalens sameby inom den 22 mars 2022 med en ansökan om
avlysning av hundträningsområden i samebyn, av renskötselskäl.
Samebyn anger följande i sin begäran:
Begäran om avlysning av hundträningsområden MI4a-h och
MI5a-d från och med 1 april 2022
Mittådalens sameby begär avlysning av ovanstående områden på grund
av renskötselskäl.
Rådande väderlek gör att renarna börjar dra sig tillbaka mot fjället och
kalvningsområdena. Vi gör det vi kan för att hålla dem kvar i
skogslandet ännu en tid, men skaren göra det svårt att stoppa renarna
som färdas lätt på skaren och som på grund av vädret har ett driv mot
fjället.
Vi behöver hålla dem kvar i fjällskogen där betet finns innan vi släpper
upp dem mot kalvningslandet, men det innebär att renarna kommer
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vistas i samma områden som där man vill hålla hundprov. De
hundträningsområden som finns inom samebyns marker är alla
lokaliserade i de områden dit renarna först anländer när de kommer från
vinterbetet och är på väg till kalvningsområdena.
Renen styrs av väder och vind, inte datum i kalender eller klockan.
Vajorna är högdräktiga och extremt störningskänsliga. Eftersom vi
behöver begära avlysning senast 10 dagar innan önskad avlysning begär
vi avlysning från och med 1 april eftersom sannolikheten är stor att renar
finns i markerna och all form av störning då är förödande.
Komplettering med sökanden den 24 mars
Ordförande tydliggör att ansökan gäller från och med 1 april till och med
20 april 2022. Vidare berättar han att renarna befinner sig kring Glöte,
Linsell, Hedeviken, Långå och Skärsjövålen men vill röra sig nordväst
mot fjällen för att kalva. Samebyn försöker hålla kvar renarna i
skogslandet där betet är bra men vädret och skaren gör det svårt att hålla
kvar renarna som trycker upp mot kalvningsområdena i fjällen. Efter
dialog har länsstyrelsen och samebyn kommit överens om att avvakta
med beslut och hålla fortsatt kontakt. Länsstyrelsen informerar samebyn
om att länsstyrelsen varit i kontakt med den hundklubb som planerar
genomföra prov i hundträningsområden den 1 till 4 april och informerat
om skyldigheten att avbryta prov om renar befinner sig i området.
Komplettering av sökanden den 24 mars
Samebyn begär fortfarande avlysning då det är skare och renar är i
området samt att stora delar av samebyns renar är på väg. Vi anser att
renarna ska vara fredade i den situation de är i nu, den störning som sker
vare sig det är hundträningsprov eller Länsstyrelsens bevakare är en
olägenhet.
Komplettering med länsstyrelsens fältpersonal den 1 april
Länsstyrelsens naturbevakare bedrev den 1 april jakttillsyn i de
hundträningsområden ansökan omfattar. Naturbevakarna såg inga renar
öst eller väst om Mittådalsvägen. Under samtalet uppgavs att de färdades
genom MI5a, MI5b och MI5c men kunde även se över angränsande
områden MI4h, MI4g och MI4f med hjälp av kikare. Vidare uppgav
naturbevakare att vid färd över Mittådalsvägen syntes inga spår av ren
som passerat Mittådalsvägen sedan det senaste snöfallet som kom natten
till 30/3.
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Under samtalet nämndes att cirka 50 renar hade hämtats av någon cirka
en kilometer väst om övre Anåsjön och drivits med skoter i östlig
riktning.
Komplettering med sökanden den 1 april
Ordförande i samebyn uppger att större delen av samebyns renar är på
och söder om Lillfjället samt att det är små flockar med ren vid
Anåfjället och Vallafjället. Vidare uppger samebyn att de försöker hålla
kvar renarna vid Lillfjället och i skogslandet söder om Lillfjället där
betet är bra men vädret och skaren gör det svårt att hålla kvar renarna
som trycker upp mot kalvningsområdena i fjällen. Under samtalet
berättar han att hela byns renar kommer vara kring Anåfjället från och
med måndag den 4 april.

Motivering till beslutet
Beslut 1
Länsstyrelsen beslutar att bevilja ansökan gällande renskötselskäl på
MI5a, MI5b, MI5c och MI5d från och med 4 april till och med 20 april
2022. Länsstyrelsen bedömer att områdena är av stor betydelse för
samebyns renskötsel eftersom hela samebyns renar kommer befinna sig i
dessa områden från och med 4 april. Länsstyrelsen anser att hundträning
i dessa områden inte kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln då
vajorna är högdräktiga och störningskänsliga.
Beslut 2
Länsstyrelsen beslutar att avslå avlysning på MI4a, MI4b, MI4c, MI4d,
MI4e, MI4f, MI4g och MI4h av renskötselskäl under perioden 1 april till
och med 20 april 2022.
Samebyn kan inte uppge när samebyns renar kommer befinna sig i dessa
områden och därmed bedömer länsstyrelsen att hundträning i nuläget
inte är en avsevärd olägenhet för renskötseln och avslår därmed ansökan.
Länsstyrelsen bedömer att det åligger varje jägare att inom de upplåtna
områdena bedriva hundträning på sådant sätt att det inte orsakar
renskötseln avsevärd olägenhet.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Av 3 § rennäringsförordningen (1993:384) framgår att rätt till sådan
småviltsjakt och sådant handredskapsfiske som inte bedrivs
yrkesmässigt på statens mark ovanför odlingsgränsen och på
renbetesfjällen ska upplåtas om
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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.
Av 32 § rennäringslag (1971:437) framgår att på sådan kronomark
ovanför odlingsgränsen som står under statens omedelbara disposition
och på renbetesfjällen får nyttjanderätt upplåtas endast om upplåtelsen
kan ske utan avsevärd olägenhet för renskötseln. Avser upplåtelsen rätt
till jakt eller fiske, krävs dessutom att upplåtelsen är förenlig med god
viltvård eller fiskevård och kan ske utan besvärande intrång i rätten till
jakt eller fiske enligt 25 §.

Information
Länsstyrelsen hänvisar till nedanstående villkor som småviltsjägare
måste förhålla sig till enligt beslut om upplåtelse (diarienummer 6131748-2021).
Jakträtten gäller inte närmare än 1 000 meter från:
1. permanent bostad, renvaktarstuga eller fritidshus,
2. arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningarna
används,
3. område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs, eller
4. inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren
finns i området.
Jakträtt får inte heller upplåtas för område närmare än 500 meter från
ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100 x 100 meter eller
mindre.
Jakträtten får endast utövas nära bostad om denna endast används av
tillståndshavarens eget hushåll och nära enstaka byggnad. Jakträtten nära
enstaka byggnad får dock inte utövas om någon vistas i eller i nära
anslutning till byggnaden. Det åligger jägaren att ta reda på var
bebyggelse finns samt att undvika jakt kring bebyggelse enligt
ovanstående villkor.

Ni kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning

Länsstyrelsen
Jämtlands län

Beslut
2022-04-01

5 (6)
613-2404-2022

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor via telefon eller e-post.
Telefonnummer och e-postadress finns längst ner på första sidan. Ange
ärendets diarienummer eller ärendebeteckning vid kontakt med
Länsstyrelsen. Du hittar numret uppe till höger på första sidan.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av viltchef Olov Hallquist med vilthandläggare Liv
Ljungström Hagström 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.
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Överklagandehänvisning regeringen

Ni kan överklaga beslutet hos regeringen
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. Ni anses ha fått del av beslutet den dag det kungörs i
ortstidning. 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.
 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 613-2404-2022.

