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Att tänka på vid besök i fjällen
under renarnas kalvningstid

Är du en ansvarstagande fjällbesökare?
I kalvningstid är renarna extra störningskänsliga. De springer undan på
mycket stora avstånd från människor och lämnar sina nyfödda kalvar att
försöka komma ikapp och hitta igen sin mamma.
De kan hastigt röra sig flera mil i sin flykt. De kan träffa på vattendrag som
kalven har svårt att passera utan att drunkna. Det är därför mycket olämpligt
att uppehålla sig mitt i kalvningsland under maj månad i området kring
Storulvån och Sylarna. Det är olagligt att störa renar.
Länsstyrelsen kan besluta om tillträdesförbud för att undvika störning för
vilda djur. Renen räknas som tamdjur, då finns inte samma möjligheter att
avlysa ett område för att undvika störning.

Det här gäller på renbetesfjäll
94 § rennäringslagen:
Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet
»» skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig
på ett område där renskötsel då är tillåten.
»» obehörigen driver bort renar från ett område där renskötsel då
är tillåten eller hindrar renar från att beta på ett sådant område.
För hundägare gäller dessutom:
93 § rennäringslagen:
När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel då är
tillåten, ska hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i
band eller instängd, om inte länsstyrelsen medger annat.
Anträffas en hund medan den jagar eller på annat sätt ofredar ren
inom ett område där renskötsel då är tillåten, får hunden, om den
inte låter sig fångas, dödas av den som äger eller vårdar ren.

