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§ 72 Föredragningslista och justerare
Rennäringsnämnden bes lutar:
att till justerare utse
att fastställa utsänd föredragningslista med reservation för att §§ 4 och 5 enligt utskickad
dagordning utgår.

§ 73 Föregående protokoll
Föredragande: Ordförande

Rennäringsnämnden beslutar:
att lägga protokollen 2018:5 till handlingarna.
Torkel Stångberg väcker frågan om inte samtliga inkomna handlingar skall skickas u t i
förväg till ledamöterna. Frågan väcks mot bakgrund av att Torkel hävdar att alla
handlingar i ärendet som inkommit till Sametinget och som muntligen föredrogs vid
renrnärkesärende (§ 64- Renmärkesärende - rnedlernskapsfråga i Vapstens sameby) inte i
förväg skickats ut i handlingarna.

§ 74 Nya föreskrifter pristillägg
Föredragande: Kristina Hotti
Dokument:
Förslag på nya föreskrifter pristillägg samt konsekvensbeskrivning
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Slaktuppgifterna ska länmas till Sametinget i elektronisk form, dvs datafil, diskett, CDrom eller annat sätt som anvisas av Sametinget. Ändringsförslaget avser att exkludera
diskett- eller CD-rom läsare.

Rennäringsnämnden beslutar
att föreslå styrelsen fastställa ändringsförslagen för föreskrifterna pristillägg.

§ 75 Nya föreskrifter om ersättning för kostnader för medling
Föredragande: Lars-Ove Sjajn
Dokument:
Hemställan om ändring i föreskrifter om ersättning för kostnader för medling vid tvister om
skador på grund av renbetning p å åkermark (STFS 2007:6)

Svenska Samernas Riksförbund (SSR) och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) hemställer
härmed gemensamt att rubricerad föreskrift ändras på så sätt att möjligheten att utse
samtalsvärd ersätts med möjlighet att utse slcadevärderare.

Rennäringsnämnden beslutar

att skicka ut förslaget på remiss till samebyar och berörda myndigheter

§ 76 Nya föreskrifter utifrån § 35 a, katastrofskadeskydd
Föredragande: Kristina Hotti
Dokument:
Rennäringsnämndens protokoll, 9-10 januari 2018, § 6
Rennäringsnämndens protokoll, 29 maj 2018, § 53
Sametingets föreskrifter (STFS 2016:1) om katastrofskadeskydd

Samebyar har signalerat om att nuvarande föreskrifter (STFS, 2016:1, beslutade den 13
september 2016) inte anpassats till klimatförändringarna. SSR har i en särskild hemställan
den 28 december 2017 begärt att föreskrifterna ändras. Rennäringsnämnden beslutade
den 9-10 januari 2018 att uppdra till kansliet att se över om ytterligare förändringar i
föreskrifterna bör ske utifrån definition av djup snö och andra klimatrelaterade påverkan
på renbetet. 2 remissyttranden har inkommit anger en önskan om förlängd utfodringstid
till sista april.

Rennäringsnämnden beslutar
att föreslå styrelsen att fastställa ändringsförslagen enligt remissförslaget.
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§ 77 Sametingets engagemang i vägfrågor
Föredragande: Lars-Ove Sjajn
Dokument:
Översikt vägar som Sametinget bekostar m.fl dokument
Kostnadssammanaställning på totala avgifter från rennäringens främjandeanslag

Sametinget bekostar idag olika vägföreningar i Jämtlands län via rennärmgens främjande
anslag. Vägarna anlades en gång i tiden av Lappväsendet eller Länsstyrelsens
rennärmgsenhet. Att bekosta vägarna har motiverats med att de varit nödvändiga för
renskötseln bedrivande då renskötselanläggningar och renskötarbostäder varit belägna
vid vägarna. Numera kan det även förekomma andra anläggningar och privata bostäder.
Det är enbart i Jämtlands län som rennäringens främjandeanslag bekostar underhåll och
drift av vägar.
Rennäringsnämnden beslutar

att Sametinget fortsättningsvis har som ambition att minska sitt engagemang och
huvudmannaskap i vägar som Sametinget bekostar finansiellt och personellt.
att gå vidare med anläggningsförrättnmgen Bastunäsfjäll ga:l och Blomhöjden ga:l
att gå vidare med anläggningsförättningar avseende övriga vägar
§ 78 Ledamöter viltförvaltningsdelegationer
Föredragande: Lars-Ove Sjajn
Dokument:
Begäran om att föreslå ledamöter till viltförvaltningsdelegationer i Västernorrlands län, Jämtlands
län, Dalarnas län samt Norrbottens län.
Rennäringsnämnden har samrått med SSR.

Rennäringsnämnden besluta1'

att i Dalarna utse Benny Jonsson som ordmarie och Peter Andersson som suppleant
att i Jämtland utse Franciska Rensberg som ordmarie och Nils Anders Jonson som
suppleant
oc'1
att i Västernorrland utse Tomas Nejne som ordmarie och Tomas Kroik Kristoffersson~
att ordförande får delegation att utse ledamöter I Norrbotten efter förslag från SSR

Inga övriga frågor. Ordförande förklarar mötet avslutat
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