
Öppet brev 

Till Regeringen / Miljödepartementet/  Näringsdepartementet 
Förvaltningsrätten och sedan Kammarätten har undanröjt Länsstyrelsens beslut om förebyggande 

skyddsjakt på både järv och lo i Jämtlands län. All den kunskap och erfarenhet som finns hos 

Länsstyrelsens tjänstemän kastas bort! Hur kan det bli så här? 

Det enda verksamma verktyg som myndigheten har att förverkliga Riksdagens beslut om maximalt 10 

% förluster av renar i våra samebyar slås ur händerna på dem. I Jämtlands län har de flesta samebyar 

förluster som överstiger 10 % många gånger om. Genom Toleransnivå arbetet har Länsstyrelsens 

tjänstemän kunskap om detta, samt var den största risken för predation på ren av de stora rovdjuren 

sker. Genom att minska tätheten av rovdjur i dessa områden hade vi kunnat låta flera renar överleva, 

bli vuxna och finnas kvar i vår näring. Ungefär hälften av alla små renkalvar som föds i den 

Jämtländfjällvärlden bli aldrig ett år! 

När de förebyggande besluten undanröjs så måste varje sameby ansöka om skyddsjakt vi varje 

skadetillfälle, och för vart rovdjur. Det är mycket och tidskrävande jobb för samebyarnas renskötare 

att dokumentera, spåra, och ansöka och utföra varje skyddsjakt. Vårt jobb är att samla, bevaka och ta 

hand om renarna, inte arbeta med rovdjuren. Många gånger kan inte en sameby få skyddsjakt bara 

för att man helt enkelt inte hinner ansöka om den. Då ett rovdjur orsakat spridning och oreda i 

hjorden måste arbetet med att samla och ta hand om renarna gå först. Vi och Länsstyrelsens 

personal vet att det verktyget inte är verksamt, därför behövs sk beslut om förebyggande skyddsjakt. 

Nu är den möjligheten borta för överskådlig tid! 

Hur ska det nu gå med Toleransnivå arbetet? Vem tar ansvar för det? 

När inte myndigheterna i landet förmår att förverkliga Riksdagens beslut är det något stort fel! 

När Riksdagen beslutar är det Regeringens ansvar att följa upp att besluten följs, om det inte 

fungerar brukar det leda till lagstiftning.  

När inte Länsstyrelsen kan vidta åtgärder som ska leda till en ökad överlevnad för små renkalvar  

enlig Riksdagens beslut, på grund av beslut i domstol så måste det till lagändring, eller nya lagar. 

SSR som är vår riksorganisation har gjort en begäran om ändring i förordningen redan för ett år sedan 

men inget har hänt. 

Om ingen agerar nu är det diskriminering på flera nivårer. 

Vi som ursprungsfolk har rätt att få bedriva vår traditionella näring, utan att Staten konfiskerar stor 

del av vår avkastning utan ersättning. 

Renen är också ett djur, och små renkalvar har rätt till överlevnad, vajorna har rätt att få behålla sina 

kalvar. 

De enskilda ägarna, samebyarnas medlemmar har rätt till sin egendom, renarna, det är grunden för 

att det egna renskötsel företagets överlevnad. 

Länets samebyar kräver att Regeringen genast lagstiftar om rovdjursförluster till den nivå som 

Riksdagen har beslutat, dvs maximalt 10%. 

Vi måste nu få se handling i denna fråga! 

 



Den 15 januari 2018   

 

Ordföranden i samtliga Jämtland- Härjedalen-Dalarnas samebyar 

 

Nils-Aron Kroik Kristoffersson Per-Mikael Åhrén Torbjörn Åhrén 
Voernese    Ohredahke  Raedtievaerie 

Marianne Persson  Kjell-Ove Klemensson Per Nilsson 
Jijnjevaerie   Jovnevaerie  Njaarke 

Marcus Mattsson  Jonas Kråik  Niklas Johansson 
Kalls sameby   Handölsdalen  Tossåsen 

Niklas Gröndal  Edvin Rensberg Benny Jonsson 
Mittådalen   Ruvhten sijte  Idre nya sameby 

 

 

För vidare kontakt;  

Nils-Anders Jonsson, SSR styrelseledamot Jämtland 070-697 60 14 

Marianne Persson, ordförande Jijnjevaerie  076-844 88 58 

 

    

 

 


