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Användarkonferens i
Vilhelmina 910 oktober
Nu laddar vi för höstens kommande
användarkonferens. Ett inspirerande
tillfälle med möjligheter till
erfarenhetsutbyte för samebyar och
andra.
Vi kommer bland annat att prata om
klimatanpassningsprojekt och
lavinventering, drönaranvändning och
GPS på ren kopplat till RenGIS. Vi
kommer också att ge konkreta exempel
på hur samebyar använt renbruksplanen.
Information om anmälan har gått ut till
samebyarna i augusti och publicerats på
Sametingets hemsida.
Läs mer

Fältinventering och utveckling av renlavskarta
Under maj månad 2019 har Henrik Hedenås, Sven Adler och Per Sandström (SLU) hållit
utbildningar för 30 samebyar i Sveg och Jokkmokk. Huvudsyftet med utbildningarna är att skapa
en detaljerad renlavskarta över vinterbetesområdet i samebyarna.
Efter att man gemensamt haft genomgångar av lavkalibrering, lavtäckning och olika lavar, renbetes
typer och trädvariabler fick renskötarna själva pröva på att genomföra fältinventering på några
provytor. Ett preliminärt resultat kommer att presenteras på användarkonferensen i Vilhelmina. På
bilden nedan instrueras deltagarna av Per Sandström, SLU. Foto: Leif Jougda.

Ny skogsbruksstandard med villkor som berör samer
Snart kommer en ny skogsbruksstandard att gälla i Sverige. FSC Internationals Policy och
Standards Commitee har godkänt förslaget till en uppdaterad svensk skogsbruksstandard,
med tolv villkor.

Flera av villkoren berör hanteringen av samernas rättigheter i förhållande till skogsbruket
(princip 3). Planen är att den slutgiltiga standarden ska vara godkänd och klar i slutet av 2019.
Villkoren ska åtgärdas i samråd med de som är anställda för att arbeta med standardfrågor på
FSC International, ett arbete som kommer att pågå under hösten. Renskötande samer sägs
vara viktiga intressenter i FSC. Berättelser om deras liv och situation finns just nu exponerade
på FSC Internationals webbplats. Läs mer

Enkät om RBP
I maj skickade Sametinget ut en
enkät till samebyarna om arbetet
med RBP. Vi ville få en
lägesbeskrivning och mer
information så att vi kan utveckla
arbetet med RBP.
Några positiva saker är att 90% av de
svarande säger samebyns styrelse
känner till arbetet. Mer än hälften av de
svarande för samebyarna säger att de
uppdaterar sin renbruksplan hela tiden
eller varje år. 20 % av de svarande
säger att alla renskötande medlemmar
känner till renbruksplanen, medan 71 %
inte tror att de övriga renskötande
medlemmarna känner till den. På frågan
om samebyn någon gång levererat
delar av eller hela
beteslandsindelningen till någon aktör,
svarar 76 % ja och 18 % nej (resten vet
inte). 51 % av de som besvarat enkäten
säger att samebyn absolut haft nytta av
renbruksplanen och 35 % att de delvis
haft nytta av den.
På användarkonferensen kommer vi att
presentera hela resultatet och diskutera
hur vi kan gå vidare.

Nya instruktionsfilmer
Till dataprogrammet RenGIS finns både
manualer och instruktionsfilmer. Nu finns det
fler filmer utlagda på en egen YouTubekanal
för renbruksplan. Prenumerera så ser du när
nya filmer läggs ut!
Det är renskötaren Niklas Jonsson i Grans
sameby som producerar filmerna i samråd
med Bengt Näsholm.
Du hittar dem här: Renbruksplan på YouTube

Fortsatt upprustning
av vandringsleder

Stängsel och passager
längs E4:an

När du skickar faktura
till Sametinget...

Regeringen vill förstärka

Trafikverkets utredning om
stängsel och passager för ren
och vilt blev klar i maj 2019.

Det är numera lag på att alla
inköp i offentlig sektor ska
faktureras med elektronisk
faktura.

arbetet med vandringsleder för
att göra fjällen tillgängliga för
fler.
Det statliga ledsystemet i fjällen

För varje sameby som har sina
vinterbetesmarker i närheten av

Det innebär att våra leverantörer

ska fortsätta att rustas upp och
kompletteras för att öka
tillgängligheten och ge bättre
förutsättningar för friluftsliv och
naturturism. Regeringen
föreslår i budgeten att 20
miljoner läggs på detta under
20202022.

E4 i Norr och Västerbotten,
beskrivs markanvändning,
befintliga passagemöjligheter,

måste skicka efakturor till
Sametinget enligt den nya
standarden. Det gäller även dig

problem/brister och behov samt
förslag till förbättringar och
åtgärder kopplat till stängsel
system och passager.

som renskötare när du deltar på
utbildningar inom RBP. Det
finns flera alternativ, men det
enklaste är förmodligen att du

Här finns utredningen

anmäler dig till Vismas
leverantörsportal.

Läs mer

Läs information på vår hemsida

Har din sameby anslutit sig till WRAM?
Nu finns ett informationsblad med samlad information om vad WRAM är och vilka
fördelar det finns med att lagra GPSpositioner från ren i ett och samma system
oberoende av halsbandstillverkare. Ladda ner det här

SAMVERKA inom

SAMVERKA mellan

SAMVERKA med

samebyn

samebyarna

Sametinget

Samverka inom samebyn för
att kvalitetssäkra RBP. Alla
renskötselansvariga
medlemmar behöver
involveras i arbetet  gärna
även fler samebymedlemmar.
Många olika perspektiv ger en
bättre renbruksplan!

Samverkan mellan
samebyarna är en
framgångsfaktor när ni drabbas
av samma intrång, t ex skog,
gruva, vind, infrastruktur. Om
samebyarna samverkar ger
leveransen från RBP större
tyngd i ärendet.

När samebyar efterfrågar stöd
om hur RBP ska hanteras kan
ni få stöd från Sametinget.
Sametingets verktyg iRenmark
behöver uppdateras regel
bundet. Kontakta Tomas
Kuhmunen, tel. 0980780 20.
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