




2016-08-08Datum

Tjänsteanteckning vid samtalRubrik

Initierare

Nummer

Verksamhetskod

Tel Björn J

Åke Andersson ringde i morse och berättade att man inte hittat några renar där man hoppats finna dem, dvs 
på Grossgrunden. Man har haft helikopter 5,5 tim, och haft med en man från älgjalktlaget, men renarna har 
tydl spritt sig och finns i tätskogen på Ängesön och/eller Holmön. Har börjat komma svamp och det kan 
bidra. Åke A bedömer det som omöjligt att samla dem om de är spridda i smågrupper i skogen. 

Björn har uppmanat dem att samråda med älgjägarna om läget. Jakten bör kunna bedrivas ändå, ingen risk 
att samebyn vidtar några åtgärder om hundar ev skulle driva ren. Det jagas älg i hela inlandet trots större el 
mindre förekomst av ren. Oklart om föreläggandet kan gå vidare mht att de föreburna skadorna till stor del 
ligger framåt i tiden. Åke A undrade över detta och Björn svarade att det inte gick att bedöma i nuläget hur 
det ska hanteras. Möte m såväl älgjägarna som samebyn kommande vecka, Åke bör återkomma t Lst och 
rapportera vad man kommit fram till.
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Rans sameby 
Sandås 203 
924 94 Sorsele 

REDOVISNING åtgärder 

2016-08-12  

Länsstyrelsen i Västerbotten 
Att: Björn Jonsson 
901 86 Umeå 

Ärende; Svar på vitesföreläggande 611-6595-2016 

Med avseende på ovanstående vitesföreläggande lämnar Rans sameby följande redogörelse. 
Samebyn yrkar på återtagande av föreläggandet, grundat på denna redogörelse. 

Länsstyrelsen har i rubricerat beslut beskrivit historiken intill tidpunkt för skrivelsen, 27 juli. 
Samebyn har i tid därefter vidtagit åtgärder för att föra bort renarna från Holmön. 
Åtgärderna skedde under tiden 1-6 augusti med insats av personal, stängselutrustning och 
helikopter. Dessförinnan hade vi kontakt med ortsbor som lämnade uppgifter om vart de 
trodde renarna befann sig. Detta kombinerat med samebyns positionssystem skulle vara till 
hjälp att lokalisera renarna. Det fanns en vaja med sändare bland de renar som blev kvar på 
Holmön, denna har vi kunnat följa till slutet av juli då den upphörde att sända. 
Efter två dagars byggande av stängsel för insamling av renarna påbörjades lokaliseringen av 
renarna. Via sök efter vägar och vandring i skogarna och längs kustlinjerna genomfördes de 
första insatserna. Inga renar kunde ses. Därefter sattes helikopter in för fortsatt sökande. Vid 
denna insats följde en lokal representant från jägarkretsen med. Trots mång timmars 
flygning kunde bara någon enstaka ren ses. 
Eftersom inga samlade renar kunde hittas avbröts insatsen den 6 augusti, en veckas intensivt 
arbete utan resultat. 
Frågan om vart renarna tagit vägen eller drabbats av är i dagsläget oklart. Vi söker nu 
information med hjälp av bland annat positionssystemet för att klarlägga den sista 
positionen för den sändarförsedda renen. Dessutom väntar vi på GPS-punkterna för att följa 
de sträckorna vi sökte under de flygtimmarna som nedlades vid sökandet. 
Om renarna är kvar och att de lever så borde de samlas vid tiden för brunsten, vid mitten av 
september. Men dessförinnan har småviltjakten kommit igång och då kommer det sannolikt 
att höras från jägarna om det finns kvar renar på Holmön. 
I dagsläget finner vi inga alternativ till fortsatt sökande. Det ligger i renens natur att vara 
spridda i sitt sökande efter mat under augusti, främst svamp. Då är samling av renar näst 
intill en omöjlig uppgift. 
Vad som nu pågår är lokala kontakter med ortsfolk och jägare samt myndigheter för att 
tillsammans komma fram till en för alla godtagbar lösning. 

G fra

il<4644, 

. n Jo son, ordförande i Rans sameby 
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Tjänsteanteckning vid samtalRubrik
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Verksamhetskod

Tel Lars Berglund, Holmön 2016-09-30

Kördes dit 13 lass x 60-80 renar= ca 900. Återtp 5-8 bilar, därmed trol 3-400 renar kvar på Holmöarna. De 
flest lastades av vid bron till Ängesön men 3 lass också vid Byviken. Renarna spred sig snabbt över öarna 
och även ut på småöar.

I april/maj räknades ca 200 renar fr Byviken och längs vägen ner till brofästet mot Ängesön. Detta är en 
säker observation utan dubbelräkning.Vegetationen i form av mossa mm är väldigt starkt påverkad av 
renbetet, inte minst inom reservatet. Betning på ungtall är ännu inte observerad men ett absolut 
riskmoment. Renarna betar årsskotten när annan föda tryter.

På Holmöarna ingår ca 45 jägare i jaktlaget(n). De brukar börja jakten i oktober p g a värmen. Tilldelningen i 
år är 21 vuxna och 10 kalvar. De vuxna älgarna brukar skjutas under de 2-3 första dagarna. Ca hälften 
skjuts på stånd och resten av passkyttar. Kalvjakten brukar dra ut längre på tiden. Det finns 6 Holmöbor 
som har älghundar, dessutom lika många bland tillresta jägare. Utöver älgjakten finns ca 15 ägare av 
hundar för småviltjakt, i stor utsträckning stövare.
Berglund redogör för att träning av hundarna varit omöjlig nu under september, de håller mest efter ren. 
Risken är överhängande att det blir likadant under jakten. Problem även vid småviltjakt. Utöver jakten har 
renarna inte inneburit några stora problem för Holmöborna även om det kan vara otrevligt med spillning och 
urin i trädgårdarna. I onsdags hade han 40-50 renar på sin gräsmatta, likadant har det varit tidigare. Djuren 
är ganska orädda och rent av nyfikna.

/kge
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Tel Göran Jonsson 161213

Samebyn/renägarna har inte varit på Holmön efter den misslyckade samlingen eftersom det inte kommit 
någon spårsnö. De har inte hört av Holmöborna/älgjägarna sedan jaktstarten 10 okt. GPS på den/de GPS-
renar de haft har tystnat. De befarar det värsta, t ex att renar p g a jakten har drivits över till småöar och 
blivit kvar där/omkommit. De kommer att försöka hitta och samla renarna när det blivit ordentlig spårsnö.
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Beslut att avsluta utan ytterligare åtgärdRubrik
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Verksamhetskod

Lst har kommit fram till att ärendet inte bör drivas vidare. Samebyn har meddelats inkl motivering. 
Älgjaktlaget på Holmön meddelas muntligt.
Ärendet avslutas.

6595-2016-9

Länsstyrelsen Västerbotten

Karl-Göran Edstedt

Tjänsteanteckning

Handläggare

611

TJÄNSTEANTECKNING

Sida

1

Utskriftdatum/tid

2017-11-07 11:03






	611-6595-2016-1
	611-6595-2016-2
	611-6595-2016-3
	Page 1

	611-6595-2016-4
	611-6595-2016-5
	611-6595-2016-6
	611-6595-2016-7
	611-6595-2016-8
	611-6595-2016-9

