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Sametingslagen

2 kap. Sametingets uppgifter

1 § Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta 

initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar 

denna kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att 

p4. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att 

samiska behov beaktas, däribland rennäringens 

intressen vid utnyttjande av mark och vatten. 

Vilka ramar styr oss? 

Sametinget



Sametinget

Sametingspolitiska beslut

Jordbruksdepartementets regleringsbrev

Vilka ramar styr oss? 



Sametinget

Rennäringsförvaltningen

• Prisstöd

• Riksgränsstängsel

• Effekter av cesium 

• Renmärken

• Markanvändningsredovisning

• Samebyinterna överklagningar

• Ersättningar för rovdjur och inventering

• Projektbidrag – bl.a Landsbygdsprogram,Interreg

• Andra speciella regeringsuppdrag



Utbetalning av rovdjursersättning enligt §6 och §10 

viltskadeförordningen samt stå för kostnaderna för 

samebyarnas inventering av rovdjur (3,2 mkr) 

Sametinget



Uppdrag att utforma ett förvaltningsverktyg för förekomst av 

stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen

Regeringsuppdrag

Sametinget



Syftet med uppdraget är att utforma ett förvaltningsverktyg för 

förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för 

rennäringen. Det övergripande målet är att få en bättre 

samexistens mellan rennäring och rovdjur.  



Direktiv

I samråd med Naturvårdsverket ge förslag på definition av begreppet 

toleransnivå för rennäringen med avseende på förekomst av stora rovdjur

Föreslå en faktisk toleransnivå som är tillämpbar på samebynivå  (efter 

samråd med SLU) och föreslå mätmetoder 

Redovisa företagsekonomiska konsekvenser av förslaget om en faktisk 

toleransnivå för rennäringen varvid hänsyn ska tas till 

rovdjursersättningar (efter samråd med SLU)

Jämförelser med andra typer av naturresursföretagande (efter samråd 

med SLU) 

Uppdrag att utforma ett förvaltningsverktyg för förekomst av 

stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen



Direktiv

•Föreslå vilka förebyggande åtgärder som kan genomföras för att minska 

förlusterna till rovdjur samt vad som kan göras i syfte att förbättra 

samexistensen mellan rennäring och rovdjur. 

•Föreslå hur en metod ska utformas för hur ett överskridande av 

toleransnivån bör hanteras. 

•Beskriva de potentiella konsekvenserna som tillämpningen av en 

toleransnivå kan ha på förekomsten av stora rovdjur i renskötselområdet.

• Föreslå former för dialog mellan sameby och länsstyrelse vid ett 

överskridande av toleransnivån

Uppdrag att utforma ett förvaltningsverktyg för förekomst av 

stora rovdjur baserat på en toleransnivå för rennäringen



Utgångspunkten för uppdraget är att en fortsatt rationell, välordnad och 

långsiktigt ekonomisk renskötsel ska kunna bedrivas samtidigt som 

rovdjurspolitiken beaktas. 

Detta innebär bl.a. att förvaltningsbeslut med grund i det nya 

förvaltningsverktyget ska vara förenligt med rådets direktiv 92/43/EEG 

av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 

växter (art- och habitatdirektivet) och konventionen om skydd av 

europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö 

(Bernkonventionen). Därmed utgör de ramar som finns för beslut om 

jakt efter stora rovdjur även ramar för den praktiska tillämpningen 

av begreppet toleransnivå. 

Uppdrag att utforma ett förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur 

baserat på en toleransnivå för rennäringen



Beslut om miniminivåer måste ske utifrån ett 

helhetsperspektiv, dvs det går inte att arbeta med en djurart i 

taget

För att säkerställa antalet föryngringar nationellt måste  

inventeringen likriktas och samebyarna få mer resurser

Ersättningsnivån måste höjas 

Mer inflytande i den regionala och länsvisa 

rovdjursförvaltningen

Utgångspunkten måste vara att en rationell, välordnad och 

långsiktig ekonomisk rennäring skall kunna bedrivas

Dagens rovdjursförvaltning



Utgångspunkten för rovdjurspolitiken måste ändras:

Bredare tolkning av tillämpningen av habitatdirektiven - ställs 

mot konventionen för biologisk mångfald och urfolkrätten 

(undantag)

Toleransnivåer på samebynivå 

Miniminivåer och etappmål regionalt ställs mot toleransnivåer

Rennäringens toleransnivå ställs mot nationella 

rovdjursmålen

Förändrad rovdjursförvaltning



Sametingets syfte med uppdraget är att utforma ett 

förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på 

en toleransnivå för rennäringen. Det övergripande målet är att 

få en bättre samexistens mellan rennäring och rovdjur samt 

mellan rennäringens mål och de nationella 

rovdjursmålen. 

Uppdrag att utforma ett förvaltningsverktyg för 

förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå 

för rennäringen


