Ansökan om registrering av renmärke
Sänds till:
Sámediggi/Sametinget
Box 90
981 22 Giron/Kiruna
Nyregistrering
Avser registrering av nytt renmärke
Omregistrering
Avser ägarbyte av registrerat renmärke
Avregistrering

Uppgifter om den person märket ska registreras/avregistreras för
Fullständigt namn (tilltalsnamnet understruket)

Personnummer

Utdelningsadress, postnummer och ortnamn

Telefon (även riktnummer)

Märkesbild
Endast snitt som finns på informationsbladet får
ingå i renmärket.
Beskriv märkets utformning med hjälp av
beteckningarna på informationsbladet.
Välj språk på registreringsbeviset förutom svenska:
Nordsamiska
Lulesamiska
Sydsamiska
Beskriv märket på samiska (se informationsbladet)
Gurut beallji / Gåro biellje / Gårroeh (garrah) bieljie:

Olgeš (rievttes) beallji / Rievtes biellje / Åelkies bieljie:

Övriga uppgifter

Sameby där märket ska användas

2018-09-04

Om ansökan gäller koncessionsrenskötsel ska dessa uppgifter lämnas av ägare eller brukare av jordbruksfastighet
Folkbokförd på (adress)

Kommun

Jordbruksfastighetens namn och nr

Kommun

Lagfaren ägare

Telefon (även riktnummer)

Utdelningsadress, postnr, ortnamn

Vid omregistrering av renmärke
Om ansökan gäller omregistrering ska följande handlingar bifogas:
Åtkomsthandling av märket från den förra ägaren i form av skriftlig överlåtelse, köpebrev, utdrag ur
arvsskifteshandling eller liknande
Yttrande från samebyn där märket ska användas
Förre ägarens registreringsbevis

Sökandens underskrift
Datum

Underskrift

Ort

Namnförtydligande

Vid frågor kontakta
Sametingets renmärkeshandläggare
Box 90
981 22 Kiruna
Besöksadress: Adolf Hedinsvägen 58
Telefon: 0980-780 46
0980-780 30 (vxl)
Fax:
0980-780 31

Myndighetens anteckningar:
inget renmärke sedan tidigare
yttrande från sameby
lagfart/ arrende
åtkomsthandling
taxering
bostadsband
övrigt

LÄS DETTA NOGA!
Informationsblad
Renmärket ska vara registrerat för användning inom viss sameby.
Ingen får samtidigt ha mer än ett renmärke registrerat.
Vem kan få renmärke registrerat?
 Sameby
 Den som är medlem i sameby där märket ska användas
 Den som får ha skötesrenar i den sameby där märket ska användas
Vem får ha skötesrenar i sameby?
 I sameby för koncessionsrenskötsel:
– den som äger eller brukar jordbruksfastighet inom koncessionsområdet och är bosatt
inom detta område.
– den som får samebyns medgivande att ha skötesrenar i byn.


I fjäll- eller skogssameby:
– den som får samebyns medgivande att ha skötesrenar i byn.

Utformning av renmärke
Endast snitt som avbildas i informationsbladet får ingå i renmärke.
 Renmärke med två stora kantsnitt på samma öra kan inte godkännas.
 De stora kantsnitten X och Y får inte beröra öronspetsen.
 Kantsnittet får inte gå djupare än en tredjedel av örats bredd vid snittet.
 Inget snitt får göras längre än en tredjedel av örats längd.
Observera!
Avbilda det sökta renmärket så att det tydligt framgår vilka snitt som ska ingå i märket. Detta
gäller särskilt de stora kantsnitten X och Y. Skillnaden måste tydligt framgå.
Om sökande är under 18 år ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.
Registreringsbeviset
Registreringsbeviset är en originalhandling. Registreringsbeviset är en bekräftelse på er
registrering av ert renmärke. Det kan t ex användas för att styrka att ni är ägare till en försåld
okänd ren.
Registreringsbeviset kommer att skrivas ut på svenska samt på det samiska språk ni har valt på
ansökningsblankettens första sida. Om inget val görs utgår vi från de samiska språkområdena.
Så här behandlar Sametinget dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer och adress. Syftet med en
sådan behandling är för att kunna registrera ett renmärke och hålla ett renmärkesregister.
Vi har fått dina uppgifter från er ansökan om registrering av renmärke och uppgifterna uppdateras mot
folkbokföringen. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att dessa är nödvändiga i vår
myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan delas med myndigheter inom staten. Vi kan även komma att
dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse.
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kansli@sametinget.se. Du når vårt dataskyddsombud via vår
växel 0980-78030 eller via kansli@sametinget.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

D. Nordsamiska/Davvisámegiella
J. Lulesamiska/Julevsámegiella
Å.Sydsamiska/Åarjelsaemiengiele

Beteckning

M. Meänkieli

Märkesbeteckningar
Spetssnitt

Beteckning

D.Guobir
J.Skárjjá
Å.Skaarja
M.Hertta

D.Guobir ja ráigi
J.Skárjjá ja rájgge
Å.Skaarja jih raejkie
M.Hertta, halki ja reikä

D.Nahppa/Gaskat
J.Nahppa
Å.Namhpe
M.Poikki

D.Nahpa čađa luddestat
J.Nahppatjáles
Å.Namhpe saerkie
M.Poikki ja halki

D.Nahpa čađa luddestat ja ráigi
J.Nahppatjáles ja rájgge
Å.Namhpe, sloeptje jih raejkie
M.Poikki, halki ja reikä
D.Liekči/luddestat
J.Sjliebttje
Å.Sloeptje
M.Halki

D.Joccat/Nahpa sisa guokte
luddestaga
J.Tjuollda
Å.Namhpe jih göökte saerkieh
M.Poikki ja kahesti halki
D.Liekči ja ráigi
J.Sjliebttje ja rájgge
Å.Sloeptje jih raejkie
M.Halki ja reikä

D.Ovddaldus liekčegahčahat
J.Åvdålt sjliebtjoanádis
Å.Sloeptje åvtelhte åeniedamme
M.Halki ja etunokka poikki

D.Maŋildus liekčegahčahat
J.Maŋelt sjliebtjoanádis
Å.Sloeptje minngelhte åeniedamme
M.Halki ja takanokka poikki

D.Ovddaldus liekčegahčahat
ja ráigi
J.Åvdålt sjliebtjoanádis ja rájgge
Å.Sloeptjeraejkie åvtelhte
åeniedamme
M. Halki, reikä ja etunokka poikki
D.Ovddaldus skivdnji
J.Åvdålt doaressjkivnnje
Å.Snijre åvtelhte
M.Etuvita/Etuvinto

D.Maŋildus liekčegahčahat ja ráigi
J.Maŋelt sjliebtjoanádis ja rájgge
Å.Sloeptjeraejkie minngelhte
åeniedamme
M.Halki, reikä ja takanokka poikki

D.Ovddaldus skivdnji ja luddestat
J.Åvdålt doaressjkivnnje ja tjáles
Å.Saerkie snijre åvtelhte
M.Etuvita/Etuvinto ja halki

D.Maŋildus skivdnji ja luddestat
J.Maŋelt doaressjkivnnje ja tjáles
Å.Saerkie snijre minngelhte
M.Takavita/Takavinto ja halki

D.Ovddaldus skivdnji, luddestat
ja ráigi
J.Åvdålt doaressjkivnnje, tjáles ja
rájgge
Å.Snijre åvtelth jih raejkiesloeptje
M.Etuvita/Etuvinto, halki ja reikä

D.Maŋildus skivdnji, luddestat
ja ráigi
J.Maŋelt doaressjkivnnje,tjáles
ja rájgge
Å.Snijre minngelth jih raejkiesloeptje
M.Takavita/Takavinto, halki ja reikä
D.Maŋildus skivdnji ja
guokte luddestaga
J.Maŋelt doarestjuollda
Å.Snijre minngelthe jih tjualta
M.Takavita/Takavinto, kahesti halki

D.Maŋildus skivdnji
J.Maŋelt doaressjkivnnje
Å.Snijre minnegelhte
M.Takavita/Takavinto

D.Ovddaldus skivdnj ja
guokte luddestaga
J.Åvdålt doarestjuollda
Å.Snijre åvtelhte jih tjualta
M.Etuvita/Etuvinto, kahesti halki

Stora kantsnitt
D.Vakŋa/vajastat
J.Sjkivnnje
Å.Govre
M.Vuolos

D.Gieška
J.Ruohkke
Å.Kruehkie
M.Hanka

Små kantsnitt
D.Sárggaldat
J.Tjiehkes
Å.Saerkie
M.Pistos

D.Biehkki/Čiehkis
J.Biehkke
Å.Tsiehkie
M.Pykälä

