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SÅMEDIGGI/SAMETINGET

Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Baiki ja aigi/ Plats och tid

Scandic Downtown Camper, Stockholm
2019-12-05; kl 13_00 - 17_30
2019-12-06; kl 08_30-16_15

Mearrideaddjit/ Beslutande

Marita Stinnerbom
Anders-Erling Fjällås, § 52-58_11, 58_14-58_17, 59-61, 63, 65-72
Martin Lundgren
Torkel Stångberg §§ 52-57, 58_2-72
Håkan Jonsson, via telefon§§ 52-58_15,58_17,
Matti Berg,§§ 58_19 - 58_20

Ieza oassevaldit/
Övriga deltagande /

Lars-Ove Sjajn, rennäringschef
Siri Persson, sekreterare
Kristina Hotti, handläggare/administratör§§ 56, 58
Sören Långberg, Ansvarig för Tjernobylverksamheten 59
Hans Inga, renmärkeshandläggare §§ 61, 70
Stefan Forsmark, näringshandläggare §§ 62, 64

Paragraf at/ Paragrafer

§§ 52-72

Darkkisteaddji/ Justerare

Torkel Stångberg

calli
sekreterare

1
·i~\~:+~

ordförande
sagadoalli

Marita Stinnerbom

Vuollaicallosat/ Underskrifter

darkkisteaddji
justerare

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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Torkel Stångberg
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Justeringen har tillkännagivits enligt ansl.ag.
Darkkastusleadieåihuvvonalmmuhantavvalis.
Organ/Organa

Rennäringsnämnden

Sammanträdesdatum /Coahkkinbeaivemearri

2019-12-05--06

~\0.:. -~i.-.~1 .....

Datum för anslags uppsättande/ Ilmmuhanbeaivi ..
Förvaringsplats för protokollet/
Beavdegirjjivurkensadji
Underskrift/ Vuollaicala

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

Sametingets kansli, Kiruna/
Samedikkihalddahus, Giron

~L
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET

Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 52

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Föredragningslista och justerare

Anders Erling Fjällås deltar ej i beslutet angående tilläggsärenden till fåredragningslistan från SSR.
Torkel Stångberg är emot angående tilläggsärenden till föredragningslistan från SSR
Håkan Jonsson är emot angående tilläggsärenden till föredragningslistan från SSR
Rennäringsnämnden beslutar:

att

komplettera föredragningslistan med följande ändringar enligt nedan:
Tillägg:
58.18
58.19
58.20

Näringsrådgivning - Samiid Riikkasearvi (SSR)
Rovdjursgruppen - Samiid Riikkasearvi (SSR)
Mediainsatser rovdjur/ren - Samiid Riikkasearvi (SSR)

72

Nominering av ledamöter och ersättare till rennäringsdelegationen
I Jämtlands län

att

justera paragrafnumren därefter,

att

fastställa föredragningslistan enligt bilaga,

att

utse Torkel Stångberg till justerare,

Torkel Stångberg reserverar sig mot beslutet att komplettera och fastställa fåredragslistan med
tilläggsärenden från Samiid Riikkasearvi (SSR) .
Håkan Jonsson reserverar sig mot beslutet att komplettera och fastställa fåredragslistan med
tilläggsärenden från Samiid Riikkasearvi (SSR) .

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 53

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Föregående protokoll
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-06-14
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11
Föredragande: Marita Stinnerbom

Genomgång av föregående protokoll.

Rennäringsnämnden beslutar:
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 54

Information från ordförande och rennäringschef

,/,

Dokument
- Verksamhetsredovisning rennäring, samhälle och miljö, januari - november 2019
Föredragande: Marita Stinnerbom, Lars-Ove Sjajn

Ordföranden föredrar information muntligen.
Rennäringschef informerar från den skriftliga verksamhetsredovisningen för perioden
januari- november 2019.

Rennäringsnämnden beslutar:
att

lägga informationen till handlingarna.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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§55

Ekonomi

§ 55.1

Budgetuppföljning - rennärings-/främjandeanslaget

.. /.

Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.1
- Uppföljning 2019-12-05
Föredragande: Lars-Ove Sjajn
Rennäringsnämnden beslutade den 11 oktober,§ 43.1
att

finansiera medel till en renmärkesapp i enlighet med 35 B i
rennäringsförordningen,

att

omgående utlysa projektmedel. En prioriterad målgrupp är de samebyar
som inte äger rätt till bygdemedel,

att

utöka budgetmedel för riksgränsstängsel med 3 miljoner kronor,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Rennäringsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 55.2

Budget 2020 rennäringens främj andeanslag

./.

Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.3
- Rennäringsnämndens budget 2020
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Rennäringsnämnden beslutar

./.

att

besluta om budget för 2020 enligt bilaga.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 56

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Inventeringskostnader
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 48
Föredragande: Kristina Hotti

Sametinget fördelar medel regeringen anvisar till respektive sameby för
samebyarnas medverkan, utifrån beslutade fördelningsprinciper.
80 % av rovdjursinventeringsmedlen förskottsbetalas i mars månad och slutlig
utbetalning sker efter samebyarnas redovisning, som ska ha inkommit senast 30 september.
Ett antal samebyars redovisningar uppnår inte summan på det förskott som utbetalats.
Sametinget får inte göra återkrav av utbetalt förskott och detta medför det att andra
samebyar som har kostnader utöver det utbetalda förskottet går miste om full
kostnadstäckning.
Rennäringsnämnden beslutade den 11 oktober 2019, § 48
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare utifrån dagens diskussioner/ efter de
synpunkter som framfördes.

Rennäringsnämnden beslutar
att

50 % av rovdjursinventeringsmedlen förskotts utbetalas i mars månad och
slutlig utbetalning sker efter samebyarnas redovisning, som ska ha
inkommit senast 30 september,

att

uppdra till kansliet utreda möjlighet till krav om återbetalning av
förskottet av inventeringsmedel,

att

eventuella överblivna och tillkommandemedel kan utbetalas efter 30
september till samebyar som har redovisade kostnader som överstiger
grundbeloppet enlig areal-beräkning,

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 57

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Rennäringskonferens 25 -26 februari 2020
Föredragande: Lars-Ove Sjajn, Marita Stinnerbom

Torkel Stångberg föreslår att minst en represent inbjuds från de samiska
riksorganisationema.

Rennäringsnämnden bes lutar
att

§ 58

arrangera rennäringskonferens den 25-26 februari i Umeå. med teman;
enligt de diskussioner som förts.

Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget

Torlcel Stångberg anmäler jäv och deltar inte i behandlingen och beslutet§ 58.1
§ 58.1

Minska renpåkörningar med specialanpassad renreflex - Gabna sameby
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Gabna sameby 2019-11-08, dnr 6.3.2-2019-1457
Föredragande: Kristina Hotti

Gabna sameby ansöker 458 000 kronor från främjande anslaget för att ta fram specialanpassad renreflex för att minska renpåkörningar. Projektet ska tillsammans med
forskning ta fram en reflex som är speciellt designad för renhorn och som är enkel att
applicera.

Rennäringsnämnden beslutar

att

bevilja Gabna sameby 458 000 kronor.
Projektet är i linje med Sametingets riktlinjer för projektbidrag, positiv :inverkan
på rennäringens utveckling och berör många inom rennäringen.

Paragrafen justeras omedelbart

Darlclcisteaddji!Justerarnas sign
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7 /
SAMMANTRÄDESPROTOKOL L 2019:7
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§58
§ 58.2

Min odda Giron - Gabna och Laevas samebyar
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Gabna och Leavas samebyar 2019-11-01, drn 6.3.2-20~

-1392

Föredragande: Kristina Hotti

Gabna och Laevas samebyar ansöker 550 000 kronor :från fr ä.mj ;;;;;
.;;,;======t=11rnde anslaget för
Min Odda Giron, etapp 1 för att bygga upp en orgartlsation sor:
._t ska hitta model
strategiskt planerings- och utvecklingsarbete både :irl._~ernt och
C3entemot intresse
Projektet har samverkan med kommun, LKAB.

Rennäringsnämnden beslutar
att

bevilja Gabna och Laevas samebyar 550 0 0 0 kronor•
Projektet är i linje med Sametingets riktlirilijer för prCJliiiiii..
på rennäringens utveckling.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

cektbidrag, positiv i

SÅMEDIGGI/SAMETINGET

Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

§ 58

Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget - forts.

§ 58.3

Pessinkiprojektet byskiljande stängsel mellan Könkämä och Lainiovuoma samebyar,
Idivuoma-odlingsgränsen
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Könkämä sameby 2019-11-11, dnr 6.3.2-2019-1460
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Könkämä sameby ansöker 600 000 kronor från främjande anslag. Samebyn har egen
finansiering med 400 000 kronor.
Hela projektet är en sträcka på 10 mil. Uppförande av stängslet kommer att ske på
Könkämä samebys betesområden. Stängselsträckningen är mellan Idivuoma odlingsgränsen och därifrån till gränsälven, Muonio älv.
Målet med projektet är att freda vinterbetesområdet från olovlig betning
Denna ansökan avser etapp 1 ca 50 km.

Rennäringsnämnden beslutar
att

bevilja Könkämä sameby 600 000 kronor för etapp 1, år 1, för den gränsbestämda
sträckan Idivuoma-odlingsgränsen.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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§ 58

Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget - forts.

§ 58.4

Flytt av byskiljande stängsel - Lainiovuoma sameby
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Lainiovuoma sameby 2019-10-15, dnr 6.3.2-2019-1255
Föredragande: Kristina Hotti

Lainiovuoma sameby ansöker 352 000 kronor för etapp 1 som är ca 7 km.
Länsstyrelsen i Norrbottens län finansierar etappen med ca 250 000 och samebyns egen
insats är ca 70 000 kronor.
Hela projektet är en stäcka på 22 km. Uppförande av stängslet kommer att ske på
Lainiovuorna samebys betesområde. Stängselsträckningen är från Jårkastakk - västerut
till vägskälet Pulusjärvi.
I dag går stängslet längs efter vägen till Pulusjärvi/Järämä. När stängslet flyttas efter den
fastställa byagränsen ger de bättre möjlighet för samebyn att nyttja området mer
ändamålsenligt då betesområden ökar totalt med 14km2· Underhåll- och
bevakningskostnader minskar.

Rennäringsnämnden beslutar

att

bevilja Lainiovuoma sameby 352 000 kronor för flytt av byskiljande stängsel, etapp 1.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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§ 58

Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget - forts.

§ 58.5

Byggnation och reparation av stängsel och anläggningar Gaivarri och bro över
Ripasjohka - Talma sameby
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Talma sameby 2019-11-11, dnr 6.3.2-2019-1458
Föredragande: Kristina Hotti

Talma sameby ansöker om 979111 kronor för byggnation och reparation av stängsel och
anläggningar Gaivarri och bro över Ripasjohka.
Anläggning i Gaivarri är samebyns enda skiljningsanläggning.
Samebyn har under 2019 satt upp ett provisoriskt stängsel som var 6 km för att se om det
var möjligt att samla hela samebyns renhjord i beteshagen för renskiljningen.
Utvärderingen visade att det är möjligt att samebyns hela renhjord kan sätts i beteshagen,
samebyns helikopterkostnader minskade och stressen minskade för renarna för man
slapp samla och flytta samma renar flera gånger.

Rennäringsnämnden beslutar
att

bevilja Talma sameby 979 111 kronor till byggnation och reparation av stängsel
och anläggningar Gaivarri och bro över Ripasjohka.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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§ 58

Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget - forts.

§ 58.6

Ny renskötselanläggning i Tomehamn vid väg ElO 1459 - Talma sameby
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Talma sameby 2019-11-11, dnr 6.3.2-2019-1459
Föredragande: Kristina Hotti

Talma sameby ansöker om 215 178 kronor för ny renskötselanläggning i Tomeharnn
vid väg ElO.
Talma sameby är i stort behov av ett rengärde och efter väg E 10 i närheten av Tornehamn,
då samebyn saknar rengärden som har förbindelse med landsväg på den västra delen av
betesområdet. Det blir mycket smidigare för samebyn att transportera renarna österut till
vinterbetesområden när det finns rengärde vid ElO.
Samebyn har påbörjat arbetet med att gjort en avfart från väg ElO.

Rennäringsnämnden beslutar
att

bevilja Talma sameby 215 178 kronor för ny renskötselanläggning i Torneharnn
vid väg ElO.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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§ 58

Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget - forts.

§ 58.7

Låt hjärtat slå för renskötseln, inköp hjärtstarter, utbildning - Vittangi sameby
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Vittangi sameby 2019-11-11, dnr 6.3.2-2019-1461
Föredragande: Kristina Hotti

Samebyn ansöker 77 590 kronor från främjande anslaget för inköp av hjärtstarter med
utbildningspaket.
Inköp av 4 hjärtstarter en till varje grupp med utbildningspaket. Syftet är att arbetsmiljön i
renskötseln blir säkrare och medlemmar får ökad kunskap.

Rennäringsnämnden beslutar

att

bevilja 77 590 kronor för inköp av hjärtstarter med utbildningspaket.

Paragrafen justeras omedelbart
§ 58.8

Digitalisering av samebyns arkiv - Vittangi sameby
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Talma sameby 2019-11-11, dnr 6.3.2-2019-1462
Föredragande: Kristina Hotti

Vittangi sameby ansöker om 305 000 kronor för att digitalisera samebyns arkiv,
synliggöra och bevara samebyns dokument för framtiden.
Inköp av dator, scanner, skrivare och lönekostnader i 5 månader

Rennäringsnämnden beslutar

att

avslå ansökan från Vittangi sameby på grund av medel inte kan beviljas för
teknisk utrustning eftersom det tillhör samebyns normala drift- och verksamhet.
samt att möjlighet har getts samebyn att revidera ansökan vilket inte har hörsammats.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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§ 58

Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget-forts.

§ 58.9

Mobila anläggningar -Ängeså sameby
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Talma sameby 2019-10-27 dnr 6.3.2-2019-1308
Föredragande: Kristina Hotti

Ängeså sameby ansöker om 136 000 kronor för inköp av flyttbar mobila anläggningar.
Flyttbar mobila anläggning som är lätt att hantera och anpassad för ren ger samebyn
valmöjligheter att nyttja betesmarkerna mer effektivt i jämförelse med stationära
anläggningar.

Rennäringsnämnden beslutar
att bevilja Ängeså sameby 136 000 kronor för inköp av flyttbar mobila anläggningar.

Paragrafen justeras omedelbart

§ 58.9

Slakterianläggning - Luokta Mavas sameby
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Luokta Mavas sameby 2019-11-07, dnr 6.3.2-2019-1455
Föredragande: Kristina Hotti

Samebyn ansöker om 119 700 kronor för inköp och installation av dator för klassificering
(med anpassad våg) skrivare till id-märkning av slaktkroppar.
Samebyn äger ett slakteri där renar slaktas som säljs av samebyns medlemmar.
Slakteriet jobbar nu med ett projekt för att förbättra och effektivisera klassificeringen samt
administration av slaktnotor.

Rennäringsnämnden beslutar
att

bevilja Luokta Mavas sameby 119 700 kronor för inköp och installation av dator
för klassificering (med anpassad våg) skrivare till id-märkning av slaktkroppar.
Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget -forts.

§ 58.10 Pilotprojekt fulltäckning- Laevas sameby
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.1
- Ansökan från Luokta Mavas sameby 2019-11-11, dnr 6.3.2-2019-1308
Föredragande: Kristina Hotti

Laevas sameby ansöker om 350 000 kronor för att etablera en till två landsbygdshotspots
Med stabil mobiltäckning kring Alesjaure
Orsaken till denna satsning är Regeringens bredbandsstrategi som säger att år 2023 bör
hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
Samebyn anser att projektet #fulltäckning som drivs av LTU, Centrum för
Distansöverbryggande teknik gäller även rennäring samt besöksnäring i Sapmis
fjällornråden.
Pilotprojektet Fulltäckning Laevas är en spin off från projektet #fulltäckning för att
etablera god mobil täckning i krävande fjällmijö.
Syftet med pilotprojektet är att skapa förutsättning för fortsatt utbyggnad av täckning på
andra strategiska platser i fjällvärden i samverkan med andra samebyar, besöksnäring och
andra intressenter
Laevas sameby kommer att samarbeta med projektet #fulltäckning.
Rennäringsnämnden beslutar

att

bevilja Laevas sameby 350 000 kronor.
Projektet är i linje med Sametingets riktlinjer för projektbidrag, positiv inverkan
på rennäringens utveckling.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget - forts.

Anders Erling Fjällås anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut av§ 58.12.
§ 58.12

Förstudie ersättningssystem för trafikpåkörningar- SSR
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Samiid Riikasearvi sameby 2019-11-11, dm 6.3.2-2019-1456
Föredragande: Kristina Hotti

Samiid Riikasearvi (SSR) ansöker om 280 000 kronor för förstudie av ersättningssystem
för trafikpåkörningar. Hämta information och kunskap om befintliga modeller i Sverige,
Norge och Finland. Ha dialog med SLU om modellering av parametrar.
Dagens ersättningsnivåer har ursprung från 1992, revideras årligen utifrån Sametingets
statistik över medelpriset/kg samt aktuellt statlig pristillägg.
Målet med förstudien att skapa förutsättning hur förändring av nuvarande system kan
genomföras, en strategi för det fortsatta arbetet samt identifiera viktiga aktörer för fortsatt
samverkan.

Rennäringsnämnden beslutar
att

bevilja Samtid Riikkasearvi (SSR) 280 000 kronor.
Projektet är i linje med Sametingets riktlinjer för projektbidrag, positiv inverkan
på rennäringens utveckling.

Torkel Stångberg reserverar sig mot beslutet
Håkan Jonsson reserverar sig mot beslutet
Paragrafen justeras omedelbart
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget - forts.

Anders Erling Fjällås anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut av§ 58.13.
§ 58.13 Förstudie avseende förvaltningsmodeller för jakt, fiske inom renskötse.lområdet - SSR
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.1
- Ansökan från Samiid Riikasearvi sameby 2019-10-16, dnr 6.3.2-2019-1456

Föredragande: Kristina Hotti

Samiid Riikasearvi (SSR) ansöker om 485 000 kronor för att förstudie förvaltningsmodeller
för jakt/fiske inom renskötselområdet
Projektet ska hämta information och kunskap befintliga modeller nationellt och
internationellt samt belysa olika metoder/ modeller som utarbetas i andra urfolks
samhällen av urfolk.
SSR ansöker om 485 000 kronor från främjande anslaget för att skapa en plattform för det
fortsatta arbetet och utarbeta handlingsplan samt identifiera viktiga aktörer för
samverkan.
Rennäringsnämnden beslutar

att

bevilja Samiid Riikkasearvi (SSR) 485 000 kronor.
Projektet är i linje med Sametingets riktlinjer för projektbidrag, positiv inverkan
på rennäringens utveckling.

Paragrafen justeras omedelbart
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
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2019-12-05--06

Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget - forts.

§ 58.14 Samiska kulturdagar Lopme Naestie
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Lopme Naestie 2019-11-08 dm 6.3.2-2019-1480
Föredragande: Kristina Hotti

Lopme Naestie ansöker om 50 000 kronor till samiska kulturdagar 14-16 mars 2020 med
temat: Maanah jih Noereh
Rennäringsnämnden beslutar

att

avslå ansökan.
Projektansökan är inte i linje med Sametingets riktlinjer för projektbidrag som
avser främjande av rennäring.

Paragrafen justeras omedelbart

§ 58.15 Samiska platsnamn i Jåhkåmåhkke-Niejda Siebrre
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Niejdde Siebrre 2019-10-23 dm 6.3.2-2019-1286
Föredragande: Kristina Hotti

Niejdde Siebrre ansöker om 259 050kronor till projektet samiska platsnamn i
Jåhkåmåhkke.
Rennäringsnämnden beslutar

att

avslå ansökan.
Projektansökan är inte i linje med Sametingets riktlinjer för projektbidrag som
avser främjande av rennäring.

Paragrafen justeras omedelbart
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Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget- forts.

§ 58.16 Kulturminnesinventering och kartläggning - V aissa samisearvvi
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Vaissa samisearvvi sameby 2019-10-28 dnr 6.3.2-2019-317

Niejdde Siebrre ansöker om 259 050 kronor till projektet samiska platsnamn i
Jåhkåmåhkke.
Torkel Stångberg föreslår att ansökan tillstyrks.

Rennäringsnämnden beslutar
att

avslå ansökan.
Projektansökan är inte i linje med Sametingets riktlinjer för projektbidrag som
avser främjande av rennäring.

Torkel Stångberg reserverar sig mot beslutet till fårmån får eget fårslag

Paragrafen justeras omedelbart

§ 58.17 Dokumentation av Vittangi samebys historia och nutid - Vittangi sameby
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Yana Mangi SundgrenNittangi sameby 2019-11-11 dnr 6.3.2-2019-1463

Yana Mangi SundgrenNittangi sameby ansöker om 620 000 kronor till dokumentation
av Vittangi samebys historia och nutid.

Rennäringsnämnden beslutar
att

avslå ansökan
Projektansökan är inte i linje med Sametingets riktlinjer för projektbidrag som
avser främjande av rennäring.

Paragrafen justeras omedelbart
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
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2019-12-05--06

Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget-/orts.

Anders Erling Fjällås anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut§ 58.18.
§ 58.18 Näringsrådgivning 2020 - Samiid Riikkasearvi SSR
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Samiid Riikkasearvi SSR 2019-11-04dnr 6.3.2-2019-1395

Samiid Riikkasearvi (SSR) ansöker om 900 000 kronor bidrag för näringsrådgivning 2020
Rennäringsnämnden beslutar

att

bevilja Samtid Riikkasearvi 900 000 kr till näringsrådgivning.

Paragrafen justeras omedelbart
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Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget- forts.

Anders Erling Fjällås anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut§ 58.19.
Matti Berg deltar per telefon § 58.19
§ 58.19 Arbete med rovdjur kopplade till genomförande av toleransnivå för rennäringen -

Såmiid Riikkasearvi SSR
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Samiid Riikkasearvi SSR 2019-11-22, dnr 6.3.2-2019-1531
Föredragande: Kristina Hotti, Lars-Ove Sjajn

Samiid Riikkasearvi (SSR) ansöker om 180 000 kronor arbete med rovdjur kopplade till
genomförande av toleransnivå för rennäringen.
Det finns idag stort behov för rov djursgruppen inom SSR att samlas och diskutera
strategier för det fortsatta arbetet med toleransnivåer och övriga rovdjursfrågor. Det finns
även behov för SSR samt Sametinget att få del av rovdjursgruppens samlade kompetens
och information.
Svenska Samernas Riksförbund/SSR inkom till Sametinget den 22 november 2019 med
ansökan om 180 000 kronor för att genomföra två stycken 2 dagarsmöten under 2020 för
det fortsatta arbetet med toleransnivåer för rennäringen samt övriga frågor kopplade till
rovdjur/renskötsel.

Torkel Stångberg deltar inte i beslutet.
Håkan Jonsson deltar inte i beslutet

Rennäringsnämnden beslutar

att

bevilja Samiid Riikkasearvi (SSR) 180 000 kronor för arbetet kopplade till
genomförande av toleransnivå.

Paragrafen justeras omedelbart
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
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2019-12-05--06

Projektansökningar från rennärings/främjandeanslaget-forts.

Anders Erling Fjällås anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut§ 58.20.
Matti Berg deltar per telefon § 58.20.
§ 58.20 Riktade insatser rovdjur/ren - Samiid Riikkasearvi SSR
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
- Ansökan från Samiid Riikkasearvi SSR 2019-11-22, dnr 6.3.2-2019-1532
Föredragande: Lars-Ove Sjajn, Marita Stinnerbom

Samiid Riikkasearvi (SSR) ansöker om 395 000 kronor för genomförande av
informations-/mediainsatser om rovdjursförvaltningen på rennäringen.

Torkel Stångberg deltar inte i beslutet.
Håkan Jonsson deltar inte i beslutet

Rennäringsnämnden beslutar
att

bevilja Samiid Riikkasearvi 395 000 kronor för genomförande av informations-/
mediainsatser om rovdjursförvaltningen på rennäringen.

Paragrafen justeras omedelbart
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Riktlinjer Sametingets föreskrifter STFS 2019:1 om katastrofskadeskydd
Dokument
- STFS 2019:1 Föreskrifter om ändring i Sametingets föreskrifter (2016:1) om katastrofskadeskydd

- Förslag

Föredragande: Sören Långberg
Rennäringsnämnden beslutar

att

§ 60

återremittera ärendet utifrån dagens diskussioner efter de synpunkter som
framfördes.

Hemställan om ändrat bemyndigande i 35 c § rennäringsförordningen (1993:384)
om ersättning för kostnader vid tvister om skador av renbetning på åkermark
Dokument
- Förslag

Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Rennäringsnämnden beslutar
att

inge hemställan och föreslå regeringen att se över frågan om att ändra
bemyndigandet i 35 c § rennäringsförordningen till att omfatta även kostnader
för skadevärdering.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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§ 61

Motion 540 Dvärgbandmask
Dokument
- Motion nr 540 av Ronny Svarta 2019-02-19m dnr 1.1.8-2019-320
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 53.2
- Styrelseprotokoll 2019-04-23, § 83.2

Föredragande: Hans Inga
Ronny Svarto har den 19 februari 2019, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget så fort som möjligt begär en översyn över vilka regler som gäller
angående dvärgbandmask,

att

Sametinget - om inga tydliga regler finns - begär att behövliga regler för att
hindra dvärgbandmasksmitta införs.

Styrelsen beslutade den 9 -11 april 2019, § 53.2
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Styrelsen beslutade den 23 april 2019, § 83.2
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

uppdra till rennäringsnämnden inlämna yttrande.

Motionären hänvisar till att om han är rätt informerad finns redan dvärgbandmask
etablerad i Dalarna. Om smittan ännu inte nått norra delarna av fjällkedjan, måste vi göra
allt vi kan för att hindra smittspridning. Enligt vad han hört, var en ripjägare förbluffad
över att ingen kollat hans hund, när han kom till Vilhelminafjällen för att jaga ripa. Han
hade jagat med sin hund i andra europeiska länder och där var man mycket noga med att
kolla om hunden var avmaskad. Den här jägaren tyckte det var självklart att hålla sin
hund avmaskad och hade inget emot att bli kollad - tvärtom. Om vi får in
dvärgbandmask i våra fjäll är det slut med att kasta ner sig och dricka vatten direkt ur
vilken bäck som helst. Inte heller kan man riva åt sig några nävar bär när man vilar.
Sammantaget en svår förlust av livskvalite.

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis (EM) är en zoonotisk parasit som
kan orsaka en allvarlig sjukdom hos människa kallad alveolär echinokockos (AE). Inom
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Motion 540 Dvärgbandmask - forts.
ramen ör ett övervakningsprogram för EM som pågått i Sverige sedan år 2000 påvisades
för första gången ett fall hos räv i februari 2011. Åtgärder som utökad provtagning och
utformning av information till berörda och allmänheten vidtogs omedelbart, och detta
arbete har pågått sedan dess.
Jordbruksverket och Socialstyrelsen har haft ett uppdrag av regeringen att efter samråd
med Smittskyddsinstitutet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket,
Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket samt andra berörda myndigheter och organisationer
utreda vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda folkhälsan med anledning av att
rävens dvärgbandmask påvisats i landet. Arbetet samordnades av Jordbruksverket och
rapporterades till regeringen. Regeringen beslutade den 31 maj om förlängning av
inlämningsdatumet till den 15 juni 2011.
Samrådet har skett genom att Jordbruksverket och Socialstyrelsen har fördelat de olika
uppgifterna i regeringsuppdraget bland de sju berörda myndigheterna. Samråd har också
skett genom möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet och
Svenska Kennelklubben. Jordbruksverket och Socialstyrelsen har sedan sammanställt en
rapport med stöd av myndigheternas delrapporter och intresseorganisationernas
yttranden.
Rapporten ger en lägesbild av situationen idag utifrån den intensifierade övervakning
som skett efter att det första fallet påvisades, och förmedlar också kunskap från andra
länder.
Den 1 januari 2012 ändras det gemensamma EU-regelverket för införsel av hundar och
katter bl.a. genom att de tidigare tilläggskraven gällande avmaskning mot
dvärgbandmask slopas för hund och katt som reser inom EU och från tredje land. Sverige
har sedan 1 januari 2012 inte längre några införselkrav gällande avmaskning. EUkommissionen har dock tagit fram ett underlag till en så kallad delegerad akt, i syfte att
införa nya gemensamma regler för avmaskning mot dvärgbandmask. Det innebär att
länder som är fria från EM eller har ett utrotningsprogram mot EM ska få kräva
avmaskning mot dvärgbandmask i samband med införsel av hund. Sverige är inte är fritt
från EM och det saknas förutsättningar för ett utrotningsprogram. Därför kommer Sverige
inte att kunna kräva avmaskning av sällskapsdjur.
Rennäringsnämnden beslutar

att

föreslå styrelsen att avslå motionen
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Ansökningar skadeförebyggande åtgärder - rovdjur
Ansökan från Tåssåsens sameby
Dokument
- Ansökan från Tåssåsens sameby, 2019-10-25, dnr 6.6.3-2019-1202-1309
Föredragande: Stefan Forsmark

Tåssåsen sameby har ansökt om 500 000 kr i bidrag för vargproblem, där minst sex (6)
varg individer befunnit sig över begränsad tid på samebyns betesmarker.

Rennäringsnämnden bes lutar
att

uppdra till rennäringsnämndens ordförande och rennäringschef besluta i ärendet.

Paragrafen justeras omedelbart

§ 62.2

Ansökan från Tåssåsens sameby
Dokument
- Ansökan från Tåssåsens sameby, 2019-10-25, dnr 6.6.3-2019-1202-1552
Föredragande: Stefan Forsmark

Tåssåsen sameby har ansökt om 100 000 kronor för merarbete i samband med skyddsjakt
på varg.
Rennäringsnämnden beslutar

att

bidra med 100 000 kronor för merarbete i samband med skyddsjakt på varg.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 62

Ansökningar skadeförebyggande åtgärder - rovdjur - forts.

§ 62.3

Ansökan från Idre sameby
Dokument
- Ansökan från Idre sameby, 2019-11-14, dnr 6.6.3-2019-1496
Föredragande: Stefan Forsmark

Idre sameby ansöker om 178 498 kronor för merarbete i samband med skyddsjakt på två
(2) vargar.

Rennäringsnämnden beslutar
att

bidra med 178 498 kronor för mer merarbete i samband med skyddsjakt på
två (2) vargar.

Paragrafen justeras omedelbart
§ 62.4

Ansökan från Ruvhten sijte
Dokument
-

Ansökan från Ruvhten sameby, 2019-11-14, dnr 6.6.3-2019-1496

Föredragande: Stefan Forsmark

Ruvhten sameby ansöker om 46 457 kronor för merarbete i samband med skyddsjakt på
en (1) varg.

Rennäringsnämnden beslutar

att

bidra med 46 457 kronor för merarbete i samband med skyddsjakt på en (1) varg.

Paragrafen justeras omedelbart
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
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Delegation till ordföranden o rennäringschef angående rovdjursförekomst
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2015-06-23-24, § 33
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-03-06-07, § x
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Rennäringsnämnden beslutade 2015-06-23-24 enligt§ 33 att kansliet utformar riktlinjer
för skadeförebyggande åtgärder utifrån att:
- för skyddsjakt ska verifierade kostnader ersättas med ett maximalt belopp (15 000 kr
för 2015) i mån av medel
- andra typer av skadeförebyggande åtgärder ersätts utifrån individuell prövning som
prövas av rennäringsnämnden
Vid nämndsmöte 2019-03-06-07 beslutade rennäringsnämnden att ändra
riktlinjerna så att ersättningen gällande skadeförebyggande åtgärder (se riktlinjer)
per rovdjur uppgår till 15 000 per individ (§ 13).
Flera samebyar inkommer med begäran om ersättning för varg- eller
järvförekomst. De vill ha besked per omgående beroende på lämpliga insatser
utifrån medels tillgång. I många fall får samebyarna vänta till dess
rennäringsnämnden har nästa inplanerat möte och det inte varit möjligt att samla
nämnden per omgående.
Rennäringsnämnden beslutar

att

delegera till ordförande att tillsammans med rennäringschefen att fatta
beslut om ersättning till skadeförebyggande åtgärder för järv och varg,

Paragrafen justeras omedelbart
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Skiljaktiga meningar länsstyrelsen-samebyar, beslut om rovdjursersättningar

Anders Erling Fjällås deltar inte i behandling och beslut § 64.
§ 64.1

Västra Kikkejaure sameby
Dokument
- Slutrapport från rovdjursinventeringen 2018/19 i Norrbottens län från Länsstyrelsen Norrbotten.
2019-10-31, dnr 6.6.3-2019-737
- Remiss 2019-11-14, dnr 6.6.5-2019-1477
- Yttrande från Saarivuoma 2019-11-20, dnr 6.6.5-2019-1477
- Remiss till Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-25, dnr 6.2.1-2019-1520
- Yttrande från Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-29, dnr 6.2.1-2019-1520
Föredragande: Stefan Forsmark

Västra Kikkejaure sameby har skiljaktig mening till slutresultatet från
rovdjursinventeringen 2018/19 i Norrbottens län.

Rennäringsnämnden beslutar
att

bevilja Västra Kikkejaure sameby ersättning för järvföryngring, ID-nr: J406032,

att

i detta ärende finns särskilda skäl och föryngringen kan anses styrkt utifrån
dialog med samebyn samt samebyns dokumentation.

Paragrafen justeras omedelbart
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Skiljaktiga meningar länsstyrelsen-samebyar, beslut om rovdjursersättningar - forts.

Anders Erling Fjällås deltar inte i behandling och beslut § 64.
§ 64.2

Svaipa sameby
Dokument
- Slutrapport från rovdjursinventeringen 2018/19 i Norbottens län från Länsstyrelsen Norrbotten.
2019-10-31, dnr 6.6.3-2019-737
- Remiss 2019-11-14, dnr 6.6.5-2019-1476
- Yttrande från Svaipa 2019-11-20, dnr 6.6.5-2019-1476
- Remiss till Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-25, dnr 6.2.1-2019-1520
- Yttrande från Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-29, dnr 6.2.1-2019-1520
Föredragande: Stefan Forsmark

Svaipa sameby har skiljaktiga meningar till slutresultatet från
rovdjursinventeringen 2018/19 i Norrbottens län.
Rennäringsnämnden beslutar

att

bevilja Svaipa sameby ersättning för järvföryngringama, ID-m: J406002, J 406041,

att

i detta ärende finns särskilda skäl och föryngringarna kan anses styrkta utifrån
dialog med samebyn samt samebyns dokumentation.

Paragrafen justeras omedelbart
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Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 64

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Skiljaktiga meningar länsstyrelsen-samebyar, beslut om rovdjursersättningar - forts.

Anders Erling Fjällås deltar inte i behandling och beslut § 64.
§ 64.3

Lainiovuoma sameby
Dokument
- Slutrapport från rovdjursinventeringen 2018/19 i Norbottens län från Länsstyrelsen Norrbotten.
2019-10-31, dnr 6.6.3-2019-737
- Remiss 2019-11-14, dnr 6.6.5-2019-1473
- Yttrande från Lainiovuoma sameby 2019-11-20, dnr 6.6.5-2019-1473
- Remiss till Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-25, dnr 6.2.1-2019-1520
- Yttrande från Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-29, dnr 6.2.1-2019-1520
Föredragande: Stefan Forsmark

Lainiovuoma sameby har skiljaktig mening till slutresultatet från rovdjursinventeringen
2018/19 i Norrbottens län.

Rennäringsnämnden beslutar
att

bevilja Lainiovuoma sameby ersättning för två tillfälliga vargförekomster,

att

i detta ärende finns särskilda skäl och förekomsterna kan anses styrkt utifrån
dialog med samebyn samt samebyns dokumentation.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji!Justerarnas sig~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 64

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Skiljaktiga meningar länsstyrelsen-samebyar, beslut om rovdjursersättningar - forts.

Anders Erling Fjällås deltar inte i behandling och beslut§ 64.
§ 64.4

Semisjaur-Njarg sameby
Dokument
- Slutrapport från rovdjursinventeringen 2018/19 i Norrbottens län från Länsstyrelsen Norrbotten.
2019-10-31, dm 6.6.3-2019-737
- Remiss 2019-11-14, dm 6.6.5-2019-1473
- Yttrande från Semisjaur -Njarg sameby 2019-11-20, dm 6.6.5-2019-1473
- Remiss till Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-25, dnr 6.2.1-2019-1520
- Yttrande från Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-29, dm 6.2.1-2019-1520
Föredragande: Stefan Forsmark

Semisjaur-Njarg sameby har skiljaktig mening till slutresultatet från
rovdjursinventeringen 2018/19 i Norrbottens län.
Rennäringsnämnden beslutar

att

bevilja Semisjaur-Njarg sameby ersättning för järvföryngringen, ID-m: J406239 ,

att

i detta ärende finns särskilda skäl och föryngringen kan anses styrkt utifrån
dialog med samebyn samt samebyns dokumentation.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 64

Skiljaktiga meningar länsstyrelsen-samebyar, beslut om rovdjursersättningar - forts.

Anders Erling Fjällås deltar inte i behandling och beslut§ 64.
§ 64.5

Saarivuoma sameby
Dokument
- Slutrapport från rovdjursinventeringen 2018/19 i Norrbottens län från Länsstyrelsen Norrbotten.
2019-10-31, dnr 6.6.3-2019-737
- Remiss 2019-11-14, dnr 6.6.5-2019-1473
- Yttrande från Saarivuoma sameby 2019-11-20, dnr 6.6.5-2019-1473
- Remiss till Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-25, dnr 6.2.1-2019-1520
- Yttrande från Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-29, dnr 6.2.1-2019-1520
Föredragande: Stefan Forsmark

Saarivuoma sameby har skiljaktig mening till slutresultatet från rovdjursinventeringen
2018/19 i Norrbottens län.

Rennäringsnämnden beslutar
att

avslå ärendet Saarivuoma sameby skiljaktiga mening,

att

i detta ärende kan föryngring inte anses styrkt.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 64

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Skiljaktiga meningar länsstyrelsen-samebyar, beslut om rovdjursersättningar - forts.

Anders Erling Fjällås deltar inte i behandling och beslut§ 64.
§ 64.6

Jåhkågaska tjiellde
Dokument
- Slutrapport från rovdjursinventeringen 2018/19 i Norrbottens län från Länsstyrelsen Norrbotten.
2019-10-31, dnr 6.6.3-2019-737
- Remiss 2019-11-14, dnr 6.6.5-2019-1473
- Yttrande från Jåhkågaska tjiellde 2019-11-20, dnr 6.6.5-2019-1473
- Remiss till Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-25, dnr 6.2.1-2019-1520
- Yttrande från Länsstyrelsen Norrbotten 2019-11-29, dnr 6.2.1-2019-1520
Föredragande: Stefan Forsmark

Jåhkågaska tjiellde har skiljaktig mening till slutresultatet från rovdjursinventeringen
2018/19 i Norrbottens län.

Rennäringsnämnden beslutar
att

avslå ärendet Jåhkågaska tjiellde sameby skiljaktiga mening,

att

i detta ärende kan föryngringen inte anses styrkt.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji!Justerarnas sign _
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 65

Handlingsplan för samhällsplanering o markexploateringar i Sapmi
Dokument
Rennäringsnämndens protokoll 2018-03-12-13,
Kansliet har påbörjar beredningen av handlingsplan för samhällsplanering och
markexploateringar samtidigt som livsmiljöprogrammet Eallinbiras har beretts. I
Eallinbiras tydliggörs Sametingets värdegrund samtidigt som mål och prioriteringar för
en hållbar och livskraftig samisk formuleras. Förslaget till syfte för Eallinbiras är:
• att vara ett fundament för hela Sametingets verksamhet, som definierar en långsiktig
viljeinriktning och ambition att utveckla ett hållbart och livskraftigt Sapmi,
• att inspirera med samisk miljösyn och samiska värderingar som Sametinget kan agera
efter och förhålla sig till
• att bidra till en omvärldssyn som förbättrar samernas och Sametingets position i frågor
om hållbarhet och miljö
• att vara ett grundläggande dokument för upprättande av mer förfinade
handlingsprogram och planeringsinstrument.
Eallinbiras har en direkt koppling till en handlingsplan för samhällsplanering och
markexploateringar. Det nya programmet beräknas kunna presenteras för plenum i maj
2020.
Handlingsplanen för samhällsplanering och markexploateringar var ursprungligen tänkt
som en handlingsplan för internt bruk. Syftet med planen var att på ett positivt sätt lyfta
fram nyttan av de samiska kunskaperna, hur vi kan bidra med nya perspektiv och vara
vägvisare för vårt gemensamma hållbara samhälle. Detta innehåll ingår numera i
förslaget till Eallinbiras.
Handlingsplanen för samhällsplanering som den för närvarande bereds innehåller en
nulägesanalys som ger en översikt över exploateringar inom samiskt område och hur
dessa påverkar den samiska markanvändningen (främst renskötseln). I nulägesanalysen
ingår även en beskrivning av förfaranden för exploateringar; tillståndsprocesser för
vindkraft- och gruvetableringar, hur planeringen upprättas genom kommunens
översiktsplaner samt tillståndsprövningen för miljöfarlig verksamhet och hur Sametingets
roll ser ut i dessa processer. Handlingsplanen behandlar även bristerna i nuvarande
lagstiftning och förvaltningsprocesser samt förslag på hur dessa kan åtgärdas. I denna del
lämnas även förslag på hur grundläggande principer och bestämmelser i internationella
konventioner kan införas i svensk lagstiftning på lämpligt sätt.
I dokumentet behandlas följande typer av markexploatering.
•
•

mineral/gruvverksamhet
vindkraftsetableringar

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 65

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Handlingsplan för samhällsplanering o markexploateringar i Sapmi - forts.
Dokumentet omfattar inte skogsbruk och de exploateringar som följer av detta bruk. Inte
heller berörs miljöskyddsområden.
Nytt program - samisk markanvändning

Sametingets plenum har antagit en strategi om vindkraft - Sametingets syn på vindkraft i
Sapmi (2009-02-19). Även en strategi för gruvor har antagits, Sametingets syn på gruvor
och mineraler i Sapmi (2014-05-20).
Kansliet föreslår att dessa program ses över och revideras och formuleras i ett
sammanhang tillsammans med en skogsstrategi. Ett nytt program benämnt "samisk
markanvändning" skulle då läggas fram för beslut i plenum tillsammans med Eallinbiras i
maj 2020.
En sådan lösning skulle också vara i enlighet med styrelsens politiska plattform för
mandatperioden att "samtliga politiska handlingsprogram, strategier och policys skall
revideras under mandatperioden".

Rennäringsnämnden beslutar
att

föreslå styrelsen att besluta att kansliet bereder en ny sammanhållen
markanvändningsstrategi för renskötsel, samiska näringar och samisk kultur.
Förslaget ska presenteras och beslutas p å plenum i maj 2020.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET

Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 66

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Begäran om utvärdering av Sveaskogs försäljning av mark
Dokument
- M 500 av Torkel Stinnerbom, 2016-10-05, dnr 1.1.8-2016-1265
- Plenumsprotokoll 2017-10-03-05, § 28.5
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 85
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 69
Föredragande: Marita Stinnerbom, Lars-Ove Sjajn

Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 85
att

uppdra till kansliet utarbeta förslag till begäran att regeringen ska utvärdera sitt
uppdrag till Sveaskog om försäljning av mark på renbetesområde med
hänvisning till om syftet uppnåtts att få fler att etablera sig i landsbygden.

Styrelsen beslutade den 9 -11 april 2019, § 69
att

delegera ärendet till rennäringsnämnden.

Rennäringsnämnden beslutar
att

kommunicera frågan för vidare åtgärder med näringsdepartementet

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 67

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Dispens för hjälm för renskötare
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 84.2
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 143.1
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 70
Föredragande: Marita Stinnerbom

Den 1 januari 2016 blev det lagkrav på att ha hjälm vid skoterkörning. Renskötare har haft
dispens från att bära hjälm sedan 1 januari 2018 gäller inte dispenser mera.
Inom renskötseln är skotern och terrängfordon ett arbetsredskap och en renskötare långt
över 1700 timmar per år. En hjälm ger belastning på huvudet och nacke och körning i svår
terräng ger extra belastning.
Skälet för hjälmkrav är att mildra allvarliga skador på förare passagerare vid färd av
terrängkörning. Renskötare har använt skotern i sitt arbete och har lärt sig hantera skoter.
Sametinget anser att det finns ingen konsekvensutredning hur en hjälm påverkar kroppen
och vilka skador som kan uppstå.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 84.2
att

uppdra till kansliet att bereda frågan om hemställan angående generell dispens
för dispens för hjälm för renskötare till dess att en det är utrett hur belastningen
påverkar renskötaren.

Styrelsen beslutade den 9 -11 april 2019, § 70

att

delegera ärendet till rennäringsnämnden.

Ordfiit•tmtlett infarm.erar att.gm.,""7?..
Rennäringsnämnden beslutar

att

avsluta ärendet och lägga det till handlingarna

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

§ 68

Uppföljning av plenumsbeslut av antagna motioner

§ 68.1

Mark och miljödomstolarnas sammansättning
Dokument
- Motion nr 488 av Marita Stinnerbom, 2016-05-25, dnr 1.1.8-2016-835
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 103.1
Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § 7.6
Plenumsprotokoll 2017-02-10--11, § 11.7
Plenumsprotokoll 2017-10-03-05, § 24.7
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 18.3
Föredragande: Peter Engström

Sametinget beslutade den 3 - 5 oktober 2017, § 24.7, att bifalla motionen.

Sametinget beslutade den 10-11 februari 2017, § 11.7, att bordlägga ärendet.

Styrelsen beslutade den 13 -14 juni 2016, § 103.1, att uppdra till kansliet bereda ärendet.

Marita Stinnerbom har den 25 maj 2016, inlämnat en motion där hon yrkar
att

Sametinget ska verka för en lagändring som innebär att lydelsen i 2 kap. 2 § 2 st.
i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar ändras så att även en särskild
ledamot med erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Sametingets
verksamhetsområde omfattas av lagen,

att

hos regeringen påpeka behovet av att sammansättningen av lagfarna domare,
tekniska råd och andra särskilda ledamöter vid mark- och miljödomstolarna vid
Umeå resp. Östersunds tingsrätter kompletteras med särskilt förordnade
ledamöter som är införstådda med hur tillståndspliktiga verksamheter påverkar
rennäringens markanvändning.

Styrelsen beslutade den 15 -17 januari 2018, § 18.3
att

överlämna ärendet till rennäringsnämnden.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
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Rennäringsnämnden

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

§ 68

Uppföljning av plenumsbeslut av antagna motioner

§ 68.1

Mark och miljödomstolarnas sammansättning- forts.
Rennäringsnämnden beslutar

att

påpeka behovet vid möte med representanter för regeringen och därmed avsluta
ärendet

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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Rennäringsnämnden

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

§ 68

Uppföljning av plenumsbeslut - forts.

§ 68.2

Angående Fastighetsverkets och Sveaskogs försäljningar av skogsmark inom
renskötselområdet
Dokument
- Motion nr 500 av Torkel Stinnerbom, 2016-10-05, dnr l.1.8-2016-1265
Plenumsprotokoll 2016-10-04--06, § 48
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 139.19
Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § 7.18
Styrelseprotokoll 2017-09-12--13, § 134.4
Plenumsprotokoll 2017-10-03-05, § 28.5
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 18.5
Föredragande:

Sametinget beslutade den 3 -5 oktober 2017, § 28.5, att bifalla motionen.

Torkel Stinnerbom har den 5 oktober 2016, inlämnat en motion där han yrkar:
att

vill

Sametinget verkar för och uttalar att:
Sveaskogs/Fastighetsverkets utförsäljningar av alla skogsmark - oavsett areal - till
privatpersoner inte får ske utan hänsyn till rennäringens behov. Samebyarna och
Sametinget måste få information om de aktuella bolagens försäljningar i förväg
och ha rätt att yttra sig över dem. I områden som är särskilt viktiga för
rennäringen eller där det finns anläggningar får inte utförsäljningar genomföras.
Vid en ev försäljning av de aktuella bolagens skogsmark kräver vid att det tydligt
framgår av köpehandlingen att fastigheten belastas med renskötselrätt och vad
detta innebär samt om det finns särskilt viktiga områden och anläggningar. Vi
också att Sametinget ska verka för att om det finns gamla överenskommelser och
avtal mellan samebyn och Sveaskog/Fastighetsverket ska bolagen ansvara för att
dessa följer med vid försäljningen av en fastighet.

Styrelsen beslutade den 15 - 17 januari 2018, § 18.5
att

överlämna ärendet till rennäringsnämnden.

Rennäringsnämnden beslutar

att

tillskriva Fastighetsverket och Sveaskog motionens yrkanden och därmed
avsluta ärendet

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

y?.--

42 (44)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Boazodoallolavdegotti/
Rennäringsnämnden

§ 69

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Terrängkörningsutredning- informationsärende
Dokument
- Särskilt yttrande .
Föredragande: Lars-Ove Sjajn, Marita Stinnerbom

Rennäringsnämnden beslutar
att

§ 70

lägga informationen till handlingarna

Renmärkesapp
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 43.2
Föredragande: Hans Inga

Information lämnas om det pågående arbetet med renmärkesapp.

Rennäringsnämnden beslutar
att

§ 71

lägga informationen till handlingarna

Sammanträdesplan 2020

Rennäringsnämnden beslutar
att

fastställa preliminär sammanträdesplan 2020 enligt nedan:
25-26 mars
13 -14 maj
9 - 10 september
2-3 december
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§ 72

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-12-05--06

Nominering av ledamöter och ersättare till rennäringsdelegationen i Jämtlands län
Dokument
- Remiss från Länsstyrelsen Jämtland 2019-12-03, dnr 6.1.1-2019-1556

Enligt 16 § i förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion ska det inom
länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län finnas en delegation för
rennäringsfrågor, som är ett särskilt beslutsorgan.
Mandatperioden för den nuvarande rennäringsdelegationen löper ut den 31 december
2019. Ledamöterna och ersättarna i delegation som ska tillträda den 1 januari 2020 utses
enligt förordningen (2017:871) om rennäringsdelegationer av respektive länsstyrelse i de
tre länen.
Enligt 3 och 4 §§ i förordningen (2017:871) om rennäringsdelegationer ska delegationen
bestå av sju ledamöter. För ledamöterna ska det finnas lika många ersättare. Länsstyrelsen
ska utse ledamöter och ersättare i delegationen.
Tre ledamöter och deras ersättare ska vara rennäringsutövare och utses efter samråd med
Sametinget. Ledamöterna och ersättarna utses för fyra år. De ska vara folkbokförda i länet
eller, när det är fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar i en sameby som är
registrerad hos Sametinget. Om en ledamot eller ersättare avgår, utses en ny ledamot eller
ersättare för återstoden av uppdragstiden.
Landshövdingen, eller den landshövdingen utser inom länsstyrelsen, är ordförande i
delegationen.
Länsstyrelsen i Jämtlands län begär härmed att Sametinget ska inkomma med
namnförslag för tre ordinarie ledamöter i rennäringsdelegationen samt tre ersättare.
Länsstyrelsen vill särskilt trycka på att det skall vara jämn könsfördelning på
nomineringarna, dvs. att tre kvinnor och tre män nomineras till uppdraget.
Förslaget bör vara länsstyrelsen tillhanda senast 20 december 2019.

Rennäringsnämnden beslutar
att

remittera Samiid Riikkasearvi (SSR) och Boazoeaigadiid oktavuohta (BEO/RÄF)
i samråd lämna förslag på ledamöter och ersättare till rennäringsdelegationen
i Jämtlands län senast måndag den 16 december,

att

uppdra till ordföranden föreslå ledamöter och ersättare till rennäringsnämnden
i Jämtlands län efter att förslag inkommit från Samtid Riikkasearvi (SSR) och
Boazoeaigadiid oktavuohta (BEO/RÄF).
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