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Renar-rovdjur
Regeringen föreslår i proposition 2000/01:57 ”Sammanhållen rovdjurspolitik” att rätten till bidrag och
ersättning regleras i en särskild förordning. Före 1996 reglerades rätten till ersättning för tamdjur som
skadats eller dödats av björn, varg, järv, lo eller örn i förordningen 1976:430. Regeringen skriver i
propositionen att man ”avser att reglera rätten till ersättning för skada av vilt inklusive skador på ren,
liksom bidrag för att förebygga skada av vilt i en särskild förordning”.
Min Geaidnu menar att om riksdagen godkänner vad i propositionen anförs angående förordning, är
det av största vikt att rennäringen vid skapandet av en sådan förordning får möjlighet att delta via sina
näringsorganisationer.
Min Geaidnu förutsätter att Sametinget kommer att vara involverad i arbetet med en förordning.
Min Geaidnu menar också att det i Sametingets arbete med att skapa en förordning är det viktigt att
Sametinget representeras av personer med renskötselanknytning från såväl de olika länen som från
fjäll- som skogssamebyar och koncessionsområdet.
Min Geaidnu anser att det i förordningen särskilt uppmärksammas hur ersättning för skador inom
konventionsområden i Norge skall registreras och ersättas.
Min Geaidnu påpekar att en förutsättning för ett fungerande ersättningssystem är att inventeringen av
rovdjuren kan göras på ett inom hela renskötselområdet acceptabelt sätt vilket då förutsätter att
tillräckliga ekonomiska och personella resurser ställs till inventeringspersonalens förfogande, både
samebyarnas och länsstyrelsernas.
Min Geaidnu kräver att staten ökar det ekonomiska anslaget till inventeringsarbetet till en sådan nivå
att ekonomiska begränsningar inte gör att ersättningssystemet upplevs som orättvist.
Min Geaidnu föreslår sametinget besluta
att Sametinget begär hos regeringen att få uppdraget att ensam eller tillsammans med annan
myndighet lämna förslag till förordning angående reglering av rätten till ersättning för skada av vilt
inklusive skador på ren.
att Sametinget vid ett sådant uppdrag skall beakta vad som ovan anförts i motionen.
att Sametinget begär hos regeringen att anslaget till samebyarnas deltagande i inventeringsarbetet ökas
med 100% samt att Sametinget föreslår regeringen att avsätta särskilda pengar till länsstyrelsernas
inventeringsarbete.
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