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Nya medel till arbetet med RBP
Glädjande nog har vi fått nya medel från
regeringen för att fortsätta vårt arbete.
Sametinget och Skogsstyrelsen får 2 miljoner
kronor vardera att användas för upprättande av
RBP i samverkan med samebyarna. Varje
sameby kan räkna med en grundplåt på ca
50 000 kr. Vi har en verksamhetsplan och en
aktivitetsplan för 2018 som ni kan ta del av.
Kontakta Leif Jougda för mer information!
leif.jougda@gmail.com eller 073840 53 55.

Nästa ANVÄNDARKONFERENS planeras till den 24 oktober 2018.
Boka in datumet redan nu!

Har din sameby en aktuell RBP?
Målet är att alla 51 samebyar i Sverige ska
upprätta en RBP. Planeringen kompletteras
med väsentliga områden av olika karaktär
samt påverkansgrad av andra faktorer.
Renbruksplanen ger samebyarna en överblick
av markanvändningen som tidigare varit svår att
få. För en helhetssyn gör samebyn även en kart
läggning av konkurrerande markanvändning,
s.k. omvärldsfaktorer. Helhetsbilden av den
samlade påverkan är viktig:
•

vid planläggning av renskötseln

•

när effekten av ytterligare exploateringar ska
bedömas

•

i samråd med andra markanvändare

•

vid uppföljning av olika åtgärder

Rennäringen som riksintresse i samhällsplaneringsprocessen
Rennäringen räknas som ett riksintresse på samma sätt som exempelvis mineralresurser,
kulturmiljövård och friluftsliv. Att något klassas som riksintresse innebär att staten har starkare
ställning gentemot kommunen med möjligheter att ingripa om inte kommunen tar hänsyn till
riksintressen i sin planering.
Riksintressen värderas och ställs mot varandra vid t ex etablering av en gruva eller en vindkraftspark.
Vid en myndighetsprocess är det viktigt att Sametinget har ha så bra underlag som möjligt. Om man
kan komma in tidigt i processen och har bra underlag för information är chansen större för att
värderas högt när riksintressen ställs mot varandra. Sametinget använder verktyget iRenmark för att
kunna beskriva renskötseln som riksintresse. Under 2017 svarade Sametingets samhällsplanerare
på 275 remisser och 123 inbjudningar till samråd. Antalet ökar hela tiden.
Det är viktigt att samebyarna ger Sametingets GISansvariga uppdaterad information om
förändringar och nuläge gällande betesanvändningen inom samebyns område.
Ta kontakt med Tomas Kuhmunen, tel. 0980780 20.

Information om
pågående pilotprojekt
De samebyar som deltar i
pilotprojektet kring en ny GIS
plattform för renbruks
planerna är: Gran, Sirges,
Maskaure, Tuorpon, Ståkke,
Muonio, Ängeså, Västra
Kikkejaur och Tåssåsen.
Vad vi gör? Just nu håller vi
tillsammans med Bengt
Näsholm (RBP:s GISexpert)
och Tomas Kuhmunen från
Sametinget på med att testa
behörighetssystemet i den
nya teknikplattformen där
samebyarna själva ska styra
över rättigheterna.

Varumärket och same
byns leveranser

Traditionell kunskap
och biologisk mångfald

Renbruksplan® är varu

Sametinget har tillsammans

märkesskyddat hos Patent
och registreringsverket (PRV).

med Naturvårdsverket
inlämnat en rapport till

Vid alla leveranser är det
önskvärt att representanter från
samebyn får möjlighet att möta
mottagaren och muntligt
presentera leveranserna. Det

regeringen med förslag på
hur artiklarna 8(j) och 10(c) i
konventionen om biologisk
mångfald ska implemen
teras i Sverige.

skapar förutsättningar för att

Konventionen är rättsligt

data tolkas rätt och minimerar
missförstånd mellan parterna.

bindande och innebär ett
skydd för samisk traditionell

Logotypen eller texten
Renbruksplan® ska användas
på produkter, tjänster och/eller
dokument som rör Renbruks
planer, även när samebyn på

kunskap som få ännu känner
till. Rapporten innehåller
många förslag till
förbättringsåtgärder. De som
är relevanta i det här
sammanhanget är:

Vi testar Sametingets GIS
server för lagring av RBP

förfrågan levererar sin betes
landsindelning till en extern

uppgifter.

part.

hindrar eller försvårar

Mer information samt logotyp

användadet av traditionell
kunskap och

Vi arbetar fram en metodik för
att via RenGIS och ArcGIS
underhålla iRenmark, så att

•

finns i denna PDF som du kan
ladda ner och spara:

den information Sametinget

Varumärke och leverans av

har överensstämmer med
samebyns renbruksplan.

beteslandsindelning

Översyn av regler som

sedvanebruk
•

Vidareutveckling av Ren
GIS

•

Sametinget som
fokalpunkt för samisk
kunskapstradition

Läs rapporten här

Planerad upprustning av Inlandsbanan påverkar 30 samebyar
Projektet Inlandslänken bedrivs som ett förprojekt av Inlandsbanan AB. Nu undersöker man vad som
krävs för att rusta upp den befintliga järnvägen och göra Inlandslänken till en integrerad del av
järnvägssystemet.
Med en upprustad järnväg ökar kapaciteten och därmed trafiken. Under byggtiden blir Inlandsbanan en
byggarbetsplats, upplagsplatser skapas, material kommer att transporteras både längs järnvägen och
andra anslutningsvägar m.m. I mars 2018 har informationsmöten genomförts i Östersund, Lycksele,
Umeå, Arvidsjaur och Jokkmokk. Totalt deltog 24 samebyar och 44 renskötande samer. 6 samebyar var
förhindrade pga renskötselarbete. SSR deltog på tre möten. Mötena genomfördes i två block. Under det
första blocket ägde information rum från representanter från Inlandslänken samt Inlandsbanan. Efter
lunch fördes diskussioner med samebyar om iRenmark och RBP.
Två beslut väntas under majaug 2018. Det ena är regeringens beslut om "Nationell plan för
transportsystem 2018 2029" och det andra är beslut från ägarkommunerna. Nästa steg planeras äga
rum hösten 2018 då enskilda samråd kan äga rum med samebyarna.
Länk till Powerpointpresentation med mer information från #Inlandsbanan
Länk till artikel samt minnesanteckningar från mötet

Klimat och sårbarhetsanalyser
Just nu pågår fem pilotarbeten kring
klimatanpassning i sex samebyar.
Nordligaste är Ängeså och sydligaste är Ohre
dahke. Samebyarna ska ta fram klimat och sår
barhetsanalyser och handlingsplaner för klimat
anpassning. Berörda länsstyrelser finansierar
arbetet. Arbetet ska vara klart till den 30 juni.
Kontaktperson på Sametinget är Anne
Walkeapää, tel. 0980681 92.

NYTT! SMHIdata i RenGIS
Numera finns även SMHIdata att tillgå i
RenGIS.
Det kan vara bra för samebyns egen dokument
ation, för att kunna jämföra förändríngar i mark
användning kopplat till väder och klimat
förändringar. Till höger finns exempel på hur det
kan se ut i programmet.

Nyckelordet för framgång med RBP är SAMVERKAN!

SAMVERKAN inom
samebyn

SAMVERKAN mellan
samebyarna

SAMVERKAN med
Sametinget

Samverka inom samebyn för
att kvalitetssäkra RBP. Alla
gruppansvariga renskötare
behöver involveras i arbetet 
gärna även fler sameby
medlemmar. Då kan ni känna
er trygga när material från RBP
levereras till andra aktörer.

Samverkan mellan
samebyarna är en
framgångsfaktor när ni drabbas
av samma intrång, t ex skog,
gruva, vind, infrastruktur.

När samebyar efterfrågar stöd
om hur RBP ska hanteras, ska
Sametinget ge stöd. Same
tingets verktyg iRenmark
behöver uppdateras
regelbundet för att bättre
stämma överens med
verkligheten.

Om ni samverkar ger
leveransen från RBP större
tyngd i ärendet.
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