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Renar och rovdjur
I en skrivelse till regeringen (dnr 2008-1643) uppmärksammade Sametinget att
utgiftstaken för viltskadeersättningen skulle överskridas med närmare 35 % med
anledning av en markant ökning av rovdjurs populationer i renskötselområdet. I
skrivelsen redovisas en beräkning av vilka skador rovdjuren förorsakar rennäringen
baserad på den aktuella rovdjurspopulationen och beräknad predation.
Mot bakgrund att det inte finns en konsensus om vilka skador rovdjuren förorsakar
rennäringen och inte heller hur renarna skall värderas ersättningsmässigt görs en
beräkning i skrivelsen av vilka skador rovdjuren förorsakar rennäringen baserad på
den aktuella rovdjurspopulationen och beräknad predation. Beräkningen visar att
rovdjursförlusterna inom rennäringen börjar nå en kritisk punkt och att det finns en
risk för en kollaps. I Sametinget budgetunderlag för 2009-2011 beräknas att
viltskadeanslaget drastiskt måste höjas för täcka skadorna för rennäringen. Vad
gäller de schablonmässigt beräknade skadorna förorsakade av björn och örn har
Sametinget sedan länge begärt en höjning av ersättningsnivåerna, bl.a. anledning av
den ökade björnstammen.
Trots att den av riksdagen fastställda svensk rovdjurspolitiken har tydliga nationella
mål för de stora rovdjuren, varg, järv, lo, örn och björn, saknas ett nationellt mål för
rennäringen. Från statens sida finns ingen precisering av hur målen för
rovdjurspolitiken skall balanseras med de fastställda målen för en ekonomisk,
ekologisk, social och kulturell hållbar rennäring.
Problem- och frågeställningarna är av den karaktären och magnituden att regeringen
snarast måste ta ställning och ange en färdväg mot en hållbar rennäring som är
harmoniserad med en bärkraftig rovdjurspolitik, både inom och utanför
renskötselområdet.
Enligt Viltskadeförordningen (2001:724) 6 § ska Sametinget föreslå regeringen med
vilket belopp ersättning ska lämnas till samebyarna för varje föryngring av varg, järv
och lo inom en samebys betesområde och regelbunden eller tillfällig förekomst av
varg, järv och lo. Sametinget ska även föreslå med vilket totalt belopp ersättning ska
lämnas för skador som björn och kungsörn orsakar. I Sametingets regleringsbrev
uppgår ramanslaget 1:8 Ersättning av viltskador m.m, till 55 987 tkr och för
samebyarnas inventering 3 210 tkr . En höjning från tidigare 45 987 tkr som gällde
2008. Sametinget vill med anledning av denna PM tydligt påpeka att denna
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anslagshöjning inte på något sätt täcker de skador som dagens rovdjursstam orsakar
rennäringen.
Sametinget har från Länsstyrelserna fått in preliminära uppgifter om antalet
lodjursföryngringar för 2009 vilka uppgår till 156 föryngringar inom Sverige. För
2008 lämnades ersättning för totalt 155 lodjursföryngringar både inom Sverige och
Norge. Antalet järvföryngringar har varierat från 86 föryngringar 2005, 63
föryngringar 2006, 85 föryngringar 2007 till 117 föryngringar 2008. Sametinget har
inte fått in något resultat från järvinventeringen eftersom den pågår för fullt, men
kan inte idag göra någon annan bedömning än att ökningen kommer att fortsätta.
Ersättningsnivåer
I Sametingets tidigare skrivelse till Jordbruksdepartementet angående
viltskadeanslaget (dnr 2008-1643) äskades om en höjd inventeringsersättning till
5 500 000 kronor samt en ökad rovdjursersättning till 227 500 000 kronor varav
145 105 000 kronor för direkta förluster och 45 000 000 kr för merkostnader som
rovdjuren orsakar. Beräkningarna baserar sig på dels officiella rovdjursantal i
renskötselområdet, tillgänglig forskning samt den senaste rovdjursutredningen, dels
på den ersättning som Banverket lämnar för varje tågdödad ren, dvs. 2 957 kronor
(2008). Sametinget har därtill tagit hänsyn till det faktum att en ökad rovdjurstäthet
leder till merkostnader i form av en ökad arbetsinsats med bl. a en ökad användning
av motorfordon till följd av spridda renhjordar. Men det ger även negativa
konsekvenser för avelsarbetet i renhjorden när utvalda livrenar dödas.
Produktionsmässiga och ekonomiska konsekvenser
En kalkyl baserad på officiella rovdjursantal i renskötselområdet och tillgänglig
forskning visar att predationen 2008 var 59–64 000 dödade renar (23-24 % av
vinterstammen på 260 000 renar) och sannolikt blir 68–73 000 (26-28 %) för 2009. Mest
river lo och järv för vilka renen är det föredragna och huvudsakliga bytet.
Detaljerade modellberäkningar rörande renskötseln visar att utan rovdjur skulle
något mer än 150 000 renar kunna slaktas årligen och ge drygt 3 700 ton
slaktkroppar. Den verkliga slakten låg det senaste året på 65 200 renar. Att
konsekvensen blir så stor beror på att renar inte bara dödas. Det föds också över
30 000 färre kalvar p.g.a. störd åldersstruktur i renhjorden och fler kalvar dör för att
de blir moderlösa.
För en heltidssysselsatt renskötare med 500 renar skulle företagets årsintäkt kunna
vara 300 000 kr av vilka lön och lönebikostnader ska täckas. Med dagens predation
blir den bara 55 000 kr. Om han/hon får del av den statliga rovdjursersättningen i
proportion till sitt reninnehav ökar inkomsten till 170 000 kr. Skillnaden, 300 000Cujuhus/adress
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170 000 = 130 000 kr, är vad rovdjurspolitiken årligen kostar i personlig uppoffring
för en enskild företagare. Eftersom rovdjurstrycket i renskötselområdet varit högt i
minst 10 år handlar det om miljonbelopp i uteblivna inkomster för varje
heltidssysselsatt renskötare. Rovdjuren orsakar också ökade driftskostnader i
renskötseln och framför allt enorma psykosociala påfrestningar genom
återkommande traumatiska möten med dödade, skadade och lemlästade djur och
starka känslor av otrygghet, olust, oro, misstroende och vanmakt, som i många fall
fått oacceptabla tragiska följder. Att de psykosociala konsekvenserna är mycket stora
och reella visar bl.a. forskning av psykiatriprofessor Lars Jacobsson vid Umeå
universitet.
Även för branschen totalt är konsekvenserna mycket stora. Omsättningsvärdet i
förädlingsledet från slakt till handel, i huvudsak översättbar som regional
sysselsättning, beräknas 2008 till 330 mkr. Utan predation skulle den kunna vara 464
mkr. Om man till detta belopp adderar värdet av renägarnas potentiella förluster blir
den verkliga förlusten efter avdrag för rovdjursersättningar 213 mkr.
Ännu värre är att renstammen är mycket nära kollaps pga predationen. Utan andra
störningar kan kollapsen förväntas starta när predationen överstiger 22-23 % av
vinterstammen eller ca 58 000 dödade renar. Då finns inga överskott av honkalvar
kvar för att ersätta de vuxna hondjur som går ur tiden. När överskottet saknas börjar
renstammen att minska. Rovdjurstrycket ökar då relativt sett och kollapsen
accelererar. Kollapser kan utlösas lokalt betydligt tidigare, t.ex. av ogynnsamma år,
vid lokala variationer i rovdjurantal eller genom att renägare ger upp och slaktar sina
djur. I Finland har sex renbeteslag kollapsat i vinter av den orsaken. Renägare
rapporterar nu från många håll att de inte längre klarar att hålla renantalen.
Rovdjurspolitiken och rennäringspolitiken
Svensk rovdjurspolitik har tydliga nationella mål för de stora rovdjuren, varg, järv,
lo, örn och björn, däremot finns inga nationella mål för rennäringen. Det finns heller
ingen precisering från staten vad som gäller för övriga mål som brukar nämnas för
rennäringen; en ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbar rennäring.
Däremot ställer staten krav på att renskötseln ska vara ”ordnad”, utan att definiera
vad som menas med det. Begreppet ordnad renskötsel har använts i olika
sammanhang ända sedan tillkomsten av det nya ersättningssystemet. I regeringens
proposition 2000/01:57, Sammanhållen rovdjurspolitik, är bedömningen att ”Inom
renskötselområdet bör rovdjursstammarnas utveckling styras så att ordnad
renskötsel inte omöjliggörs eller allvarligt försvåras i någon sameby. Men att bedriva
en ordnad renskötsel när närmare 25 % av renstammen går till rovdjursföda är en
omöjlighet, menar Sametinget.
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Den här verkligheten torde även begränsa jordbruksministerns nyligen lanserade
vision om Sverige som det främsta matlandet i Europa (www.jordbruk.se/jordbruk).
Renköttet är en lokalt producerad, ekologisk och högkvalitativ matråvara med stort
traditionellt, regionalt och upplevelseladdat värde. Under rätt förutsättningar och
med en högre produktion skulle renköttet starkt kunna bidra till ett mervärde i den
utvecklingen.
Sverige har haft två rovdjursutredningar det senaste decenniet. Just nu skrivs en
rovdjursproposition baserat på den senaste (SOU 2007:89). Enligt direktiven skulle
utredningen redovisa effekterna av rovdjursstammarnas utveckling på rennäringen,
göra en förnyad prövning av begreppet toleransnivåer och analysera regelverket för
ersättningssystemet. Men resultatet blev mycket magert. Utredningen ignorerade
helt rennäringens möjligheter att klara rovdjurstrycket trots att den var
välinformerad om problemen. Med anledning av att huvudposterna i summan av
statens kostnader utgörs av ersättningen till rennäringen och att rennäringen bär
drygt 98 procent av predationen på tamdjuren är det högst förvånansvärt att man
ägnar så lite uppmärksamhet på situationen inom renskötselområdet.

En rovdjurspolitik och rennäringspolitik i balans
Sametinget efterlyser en rennäringspolitik i balans med rovdjurspolitiken där
rennäringspolitiken innehåller tydliga mål för rovdjuren. En viktig åtgärd i det
sammanhanget är att införa toleransnivåer, dvs vilket totalt rovdjurstryck en sameby
kan bära. I samband med införandet av nuvarnade ersättningssystem 1995 kom
Sametinget och Naturvårdsverket överens om en toleransnivå på 10 %. Svenska
Samernas Riksförbund, landets största rennäringsorganisation, har i sin tur bedömt
att rennäringen kan hantera en predation av upp till 5 % av vinterstammen under
förutsättning att den anpassas efter enskilda samebyars situation. Det är mindre än
en femtedel av den beräknade predationen idag.
Om toleransnivån överskrids ska rovdjuren avlägsnas från respektive samebys
område genom skyddsjakt. Först därefter kan man diskutera i termer av relevant
ersättning. Även om Sametinget ser att statens ersättning kortsiktigt bör höjas rejält i
form av tidigare äskanden, är det enda som på sikt hjälper att rejält ta ner antalet
rovdjur i renskötselområdet.
Renskötarna har en unik kunskap om hur rovdjuren påverkar renarna och om
förutsättningarna för att bedriva renskötsel där rovdjur finns. Denna traditionella
kunskap om förhållandena mellan rovdjur, rennäring och människa måste tas
tillvara på ett bättre sätt. Något som tyvärr inte alls kommer till uttryck i det förslag
som Naturvårdsverket utarbetat på uppdrag av Regeringen angående en ökad
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regionalisering av rovdjursförvaltningen. För att rovdjursförvaltningen ska fungera
krävs snabba beslut som grundar sig i den erfarenhet och de åsikter som finns inom
rennäringen. När en sameby ger signaler om att problem finns så ska åtgärder vidtas
omedelbart. I ett sådant läge ska inte beslutsgången förlängas genom krav på
omfattande utredningar om vilken skada ett rovdjur orsakar innan beslut fattas.
Även vid risk för skada måste åtgärder kunna vidtas. Därutöver måste den
skyddsjakt som tillåts, i alla moment, bekostas och genomföras av staten samt
omfattas av tydliga normer som gäller i samtliga län.
Sametinget efterlyser också förändringar i regleringsbrevet så att massdöd kan
bekostas med mer än 1 mkr. Dagens reglering tvingar många renägare att själva
bekosta de ökade kostnaderna som uppstår.
Sametinget

Lars-Anders Baer
Styrelseordförande
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