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2022-05-17 
  

610-3382-2022 
   

 

 
Postadress 
831 86 ÖSTERSUND 

Besöksadress 
Residensgränd 7 

Telefon 
010-225 30 00 

E-post 
jamtland@lansstyrelsen.se 

Webb 
www.lansstyrelsen.se/jamtland 

 

Rennäringsdelegationen Jämtlands län 
Plats:   Digitalt möte via Skype  
Tid:   17 maj 2022 kl.13.00-14.00 
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 

Liv Ljungström-Hagström, handläggare, Naturvårdsenheten 
Olov Hallquist, viltchef, Naturvårdsenheten 

 Ingemar Näslund, Vattenenheten 

 

Dagordningspunkt Föredragande 

§13 Landshövdingen hälsar samtliga välkomna till dagens möte. 
§14 Föregående protokoll 

- Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna. 
§15 Fastställande av dagordningen  

- Dagordningen fastställdes enligt Länsstyrelsens förslag med ett 
tillägg under övriga frågor om intresse för gemensamt möte 
med rennäringsdelegationerna i Norr- och Västerbotten. 

§16 Val av justerare 

- Elin Klemensson och Annika Myhr valdes till att justera dagens 
protokoll. 
  

Ordförande  

Beslutspunkter  

Inga beslutspunkter vid dagens möte 
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Informationspunkter  

§17 Småviltjakten 2022 
- Beslutet om årets jakt har nu fattats. Vissa justeringar har gjorts 

i förhållande till föregående år vilket informerades om vid 
föregående möte med delegationen. I stort handlar justeringarna 
om att:  
Hundträningsområden har gjorts om till jaktområden 
Reglering av jakttryck i två steg - högt och maximalt. Vid 
maximalt tryck tillåts enbart jägare med predatorstillstånd att 
jaga.  Möjlighet till avlysning av enbart löshundsjakt.  
Organiserad jaktträning och hundprov kan ske på renbetesfjäll i 
hela länet efter beviljad ansökan om markupplåtelse. 
Jaktträning med hund kan genomföras på kommun- och 
länsårstillstånden. Möjlighet till begäran om avlysning för egen 
älgjakt redan i grundupplåtelsen för ökad förutsägbarhet och 
tydlighet, man gör på samma sätt som i Norrbotten.   

- Systemet med lottning (fråga från föregående möte) 
Systemet med lottning kommer att finnas kvar i nuvarande 
form den här säsongen däremot ser man över möjligheterna att 
ta bort lottningen inför nästa säsong. En förutsättning är att 
datasystemet Nature-IT håller för det höga tryck som blir när 
försäljningen av jaktkort startar. Det blir då ett ”först till kvarn” 
system. Även de juridiska förutsättningarna måste var klara. 
Länsstyrelsens jurister har utrett vilka möjligheter som finns att 
särbehandla lokala jägare. Dessa särbehandlas redan idag 
genom möjlighet att köpa årstillstånd samt möjlighet att jaga 
efter uppnått högt jakttryck. Systemet ger också 
kommuninvånare större möjligheter att i förväg boka dagar i 
systemet. Ledamöterna efterfrågar någon form av samlad 
information om detta, en sådan information hänger ihop med 
nästa års beslut om upplåtelse som Länsstyrelsen idag inte kan 
föregå men man ser över möjligheterna att ta fram en 
sammanfattande informationstext.  
Marcus lyfter ett problem med att jägare kontaktar samebyarna 
med tekniska frågor rörande NatureIT, dessa bör hanteras av 
NatureIT själva. Länsstyrelsen tar med sig frågan.  
Det är viktigt att jägarna kontaktar samebyarna för att ha en 
dialog om hur jakten bäst bedrivs i det aktuella området. 
Under jaktperioden kommer länsstyrelsens personal som jobbar 
med småvilt att rotera på uppdraget. Det kommer bli en 
telefontid vardagar mellan 10.00-11.00, i övrigt sker dialogen 
via e-post.  
  
 

Liv Ljungström-
Hagström 
Olov Hallquist 
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§18 Arbetet inom Renmarkskommittén, uppdatering 
 

- Ingemar informerar om hur arbetet inom Renmarkskommittén 
fortskrider. Utredningen tittar på urminnes hävd mellan åren 
1500–1750. Utredningar gällande Norr- och Västerbotten är 
gjorda, man håller nu på att titta på Jämtland och Dalarna där 
förutsättningarna är mer komplexa. Hittills finns inga signaler 
om hur den utredningen går, möjligen är den klar juni 2022. 
Riksdagen har röstat igenom tilläggsdirektiv till utredningen. 
Dessa är nu på konsultation till Sametinget innan de beslutas av 
regeringen. Det kommer förmodligen innebära en ny tidplan, 
delbetänkandet om jakt och fiske som skulle kommit i 
november blir i så fall uppskjutet till augusti 2023.  
Utredningen har två handlingslinjer, den första innebär att inget 
förändras i förhållande till nuläget vilket troligen innebär att 
flertalet samebyar inleder processer likt den i Girjas. Här finns 
en utmaning för de samebyar som ingick i Skattefjällsmålet 
som innebär att de inte har samma möjlighet att driva sådana 
processer. Den andra handlingslinjen innebär att samebyarna 
ges ensamrätt till upplåtelser med ett antal delalternativ. 
Förutsättningarna för dessa kommer förmodligen påverkas av 
de nya villkoren för utredningen.  
Utredningen håller nu på att samla ihop de underlag man hittills 
fått in, de ska sammanställas innan ett möte den 10 juni om det 
inte blir förskjutet med anledning av de nya direktiven. 
Länsstyrelsen kommer uppdatera om läget vid kommande 
möten med Rennäringsdelegationen, det går också bra att 
kontakta Ingemar om man har frågor kring utredningen.  
  

Ingemar Näslund 

§19 Studieresa 
- Datum för kommande studieresa blir den 25 augusti. Elin 

jobbar vidare med upplägget tillsammans med övriga 
rennäringsrepresentanter. Mera information kommer när 
programmet är klart. 
 

Elin Klemensson 

§20 Frågor att lyfta vid kommande möte  
- Det fanns inga önskemål om särskilda frågor att lyfta till 

kommande möte. 
 

Ordförande 
  

§21 Övriga frågor 
- Datum för nästa möte, den 12 oktober, behöver flyttas till 

november. Efter mötet har datumet fastställts till den 16 
november kl 13.00-15.00. 

Ordförande 
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- Rennäringsdelegationen i Västerbotten har frågat om det finns 
intresse för ett gemensamt möte med övriga 
rennäringsdelegationer i Umeå under hösten. Mötet kom fram 
till att det behövs mer information om innehåll och 
förutsättningar innan man kan bestämma detta. Länsstyrelsen 
återkommer så snart det finns mer information, beslut om 
deltagande få fattas via mailkontakt eftersom nästa möte med 
delegationen blir först i november. 
    

§22 Mötet avslutas 
- Ordförande tackade ledamöterna och avslutade mötet. 

  

Ordförande 

 
 
Protokollet justeras      /      2022 
 
 
Marita Ljung, ordförande 
 
 
Elin Klemensson, rennäringsrepresentant 
 
 
Annika Myhr, kommunrepresentant 
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