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Ansök om projektmedel för arbetet med renbruksplan
Tänk på att samebyarna numera måste ansöka om projektmedel för sitt arbete/
sina aktiviteter i samband med renbruksplanen. Ansökningstiden för höstens
projektbidrag är från 15 augusti till 1 oktober.
Ansökningsblankett och blankett för redovisning av projektmedel finns på Sametingets
hemsida: Blanketter RBP Bidrag beviljas utifrån gällande budgetramar och riktlinjer. Läs
våra Regler och anvisningar som tydliggör ansökningsvillkoren.

Utbildningar RenGIS
Digitala utbildningar av RenGIS har genomförts av några samebyar under
första halvåret av 2021. Vi kommer att fortsätta med digitala utbildningar under
hösten. Utbildningarna hålls av SLU och Bengt Näsholm. Samebyar som redan nu har
särskilda önskemål om innehåll och tillfällen kan ta kontakt med verksamhetsledare
Caroline Blind Mobil: 073020 66 99, caroline.blind@sametinget.se
Övriga utbildningar? Om ni har önskemål om övriga utbildningar kan ni också ta
kontakt med verksamhetsledaren och diskutera det.

Uppdaterad manual för Klimatdata från SMHI
Vår manual för klimatdata är uppdaterad. Manualen beskriver hur klimatdata från
SMHI kan importeras, analyseras och visualiseras i RenGIS. Manualen finns
förstås på vår hemsida där alla manualer finns: Manualer RBP

SMHI:s klimatdata i renbruksplanerna kan användas inom många olika aspekter
på renskötseln. Exempelvis förbättrade beteslandsindelningar, bättre underlag
vid samråd samt ökad förståelse för hur renarnas vandringar och renskötselns
markanvändning påverkas av klimatförändringar och andra yttre
omvärldsfaktorer.

Uppdatering av RenGIS och SMHI:s snödata
Nya uppdateringar  däribland ortofoto för år 2020 samt SMHI snödata finns att
ladda ner. Först krävs en uppdatering av RenGIS via Sametingets länk: RenGIS
2.0 För att ladda ner SMHI snödata krävs en uppdatering av RenGIS via
funktionen "RenGIS uppdatering" i RenGIS. Väl där ska du hämta "SMHI sno
2021".
Vid behov av support kontakta Bengt Näsholm på bengt.nasholm@gmail.com
eller telefon 070653 21 84.

Fältapp för lavinventering
SLU har arbetat fram en fält
inventerings testapp för Android
mobiler eller surfplattor. I fältappen
arbetar man med digitala formulär
istället för pappersprotokoll.
Dessutom ingår hantering av GPS
positioner och fotografier.
Fälttappen är gratis att använda och varje
användare sparar datat på sitt personliga
Google Drivekonto. Till manualen hör tre
olika inventeringsfiler som består av
lavinventeringen 2019, en skogsinventering
och fältdatainsamling där inventering kan
ske genom att bara dokumentera i skogen,
fjället med bild, position, kommentar eller
audio/video. Du kan till exempel skriva "trasigt
stängsel" och sedan ladda in informationen
från fältappen in i RenGIS. Hur man gör
framgår av manualen.
Direkt till manualen
De medföljande filerna finns utlagda på
hemsidan under Manualer (15.1, 15.2, 15.3)
Vid frågor kan kontakt tas med Sven Adler på
SLU sven.adler@slu.se, telefonnummer 090
786 81 01 eller 072229 24 42.

Du vet väl om att RBP finns
på YouTube?
Till dataprogrammet RenGIS finns
instruktionsfilmer på YouTube i
Sametingets kanal för
renbruksplaner.
Det är renskötaren Niklas Jonsson i
Grans sameby som producerar filmerna
i samråd med Bengt Näsholm. Du hittar
alla här: RBP på YouTube
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