Bilaga

Östersund 2040
Rennäring

Rennäring
Riksintresse
Fem av länets tolv samebyar driver renskötsel inom
Östersunds kommun. Jingevaerie, Jovnevaerie,
Raedtievaerie och Ohredahke sameby har vinterbetesmarker som till stora delar är av riksintresse i
kommunens norra och östra del. Där finns också flera
flyttleder av riksintresse med svåra passager och
rastområden.

väder och tillgång på bete störs, vilket kan skapa stress
hos renarna. Förflyttningarna mellan årstidslanden
försvåras och tillgången till alternativa betesområden
begränsas. Tillgången till större, sammanhängande
vinterbetesmarker är ofta avgörande för hur många
renar samebyn kan hålla, vilket göra att många och
stora etableringar inom vinterbeteslandet kan bli att
samebyns renbestånd måste minskas. I takt med att
de marker som samebyn använder vintertid behöver
återhämta sig ökar behovet av alternativ betesmark.

Njaarke sameby har ett viktigt område av riksintresse
söder om Tandsbyn där renhjorden uppehåller sig
under november-december och under mars-april då
renhjorden ska samlas ihop inför återflytten till fjällen och åretruntmarkerna. Riksintressena redovisas
på kartan Riksintresseanspråk i Östersunds kommun.

Samisk förvaltningskommun
Östersunds kommun är en samisk förvaltningskommun. Det innebär att samer ges möjlighet att använda
samiska i kontakter med kommunen och att samer
har rätt till förskoleverksamhet och äldreomsorg helt
eller delvis på samiska. Det innebär också att kommunen ska ge de nationella minoriteterna möjlighet
till inflytande i frågor som berör dem. Kommunen ska
så långt det är möjligt samråda med representanter
för minoriteterna i sådana frågor och ska utforma sin
verksamhet på ett sådant sätt att en dialog kan föras
med företrädare för de nationella minoriteterna.

Det finns cirka 45 000 renar i länet och drygt 3 000
av dessa kan samtidigt befinna sig inom kommunens
gränser. Renskötsel får enligt rennäringslagen ske
på vinterbetesmarkerna där renskötsel länge bedrivs
vissa tider av året under tiden 1 oktober till 30 april.
Sametinget är både ett folkvalt organ och en statlig
förvaltningsmyndighet, som bland annat ska ge länsstyrelsen uppgifter om områden som myndigheten
bedömer vara av riksintresse enligt 3 kapitlet miljöbalken.

Bakgrunden till att Östersund ingår i förvaltningsomMarkanvändning för renskötsel
rådet är en ny lagstiftning som trädde i kraft 2010
Rennäringen tillämpar ett växelbruk av markerna för
och som i sin tur bygger på ett strategiarbete som
att de i perioder ska få ligga i träda och återhämta sig
regeringen startade 2009. Strategin innehåller en
efter att renarna betat där. Därför använder inte samrad förändringar för att stärka de nationella minoriebyn hela betesområdet varje år, utan växlar mellan
teternas rättigheter och för att höja ambitionen i hur
dem. Genom samhällsutvecklingen har tidigare enhetminoritetspolitiken ska genomföras.
liga betesområden splittrats sönder och kan idag inte
användas för effektiv rennäring, vilket orsakar stora
problem, då ytorna där det går att bedriva renskötsel
hela tiden minskar. För rennäringen är det främst den
ökade fragmentiseringen av landskapet som orsaÖstersunds kommun, 831 82 Östersund.
kar problem då betesmarkerna styckas upp. Renens
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naturliga vandringsmönster, som styrs av årstider,
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