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Introduktion 

Trafikverket utreder förutsättningar för att skapa säkra ren- och viltpassager i region Mitt. 

Utredningen omfattar övergripande behov för rennäringen med avsikt att förebygga barriärer och 

trafikolyckor med ren. Kartläggning av trafikolyckor med ren är ett viktigt underlag. Att olyckorna i 

nuläget är få skulle kunna förklaras av att samebyarna jobbar intensivt med att hålla renar från väg 

eller järnväg, vilket minimerar antalet olyckor men att det sker till priset av ett merarbete alternativt 

att betesmarker inte kan nyttjas. För att kartlägga viktiga vandringsleder och övriga områden har 

dialogmöten genomförts med regionens samebyar. Detta har skett via separata mailutskick till berörda 

samebyar med kartor över samebyns vandringsleder och utpekade olycksområden med ren. Ett 

dokument med samrådspunkter bifogades, detta för att fånga upp ytterligare problemområden såsom 

marker som undviks eller kräver väldigt stor arbetsbörda utan att synas i olycksstatistik. Vidare skedde 

en efterföljande dialog via telefon och mail med samebyarna för att säkerställa att viktig information 

framkom. Minnesanteckningar, mail och logg har sparats. Inbjudan till samråd är bifogat som en 

bilaga i slutet av föreliggande rapport.  

Kartläggningen har genomförts av Marcus Elfström och Fredrik Winterås vid EnviroPlanning AB. 

Första kontakten etablerades via mail i början av april 2019 och sista samrådsförfarandet ägde rum i 

början av december 2019. Ett fåtal samebyar har inte inkommit med kompletterande uppgifter trots 

återkommande kontaktförsök via telefon och mail. Vid de tillfällen kontaktpersonerna ej har svarat på 

telefon har ett sms eller ett mail gått ut till aktuell kontaktperson för samebyn. Genom detta har det 

säkerställt att underlaget har kommit fram och samtliga samebyar har bekräftat att de tagit del av 

underlaget.   

Nedan sammanfattas de samråd som har skett med regionens samebyar och de behov som har 

framkommit. Samebyarna presenteras från norr till söder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Figur 1. Utbredning för de samebyar som har ingått i kartläggning över synpunkter utifrån rennäringens behov avseende 
väg och järnväg. Kartmaterial hämtat från Sametinget. 
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Vilhelmina Norra 

Datum för kontakt: 2019-10-09, 2019-10-28, 2019-11-06 

Samråd skett med: Ordförande Jonas Stinnerbom 

Sammanfattning: Samebyn har tidigare efterfrågat stängsel på Stambanan och stängsel byggdes 

sommaren 2018. Samebyns största behov i framtiden är en planskild passage över Stambanan i höjd 

med Långvattnet, norr om samhället Långviksmon. En renled som binder samman vinterbetesmarker 

passerar i området. Platsen besöktes av EnviroPlanning 2017.  En passage över järnväg har lokaliserats 

i terrängen och området är utpekat som ett viltstråk (vidare information finns i viltstängselprojekt 

2017–2019). 

 

Figur 2. Samebyns karta över områden med riksintresse. Röd ring visar position där renled passerar järnväg och en planskild 
passage föreslås. 
 

Vilhelmina Södra 

Datum för kontakt: 2019-10-09, 2019-10-29 

Samråd skett med: fd. Ordförande Tomas Nejne, ny ordförande Mattias Blind och trafikansvarig Lars-

Johan Baer. 

Sammanfattning: Det största behovet för samebyn är stängsel på stambanan. Det rör sig om 

sträckan från samhället Aspeå till Bredbyn. För att möjliggöra att ha renar öster om Stambanan 

behöver sträckan vara stängslad. I nästa skede kan behov av att stängsla Botniabanan uppstå, men det 

är ej aktuellt i dagsläget. Samma sträcka är utpekad som ett behov av samebyn i viltstängselprojekt 

både 2017 och 2019. 

Vid vidare samråd med trafikansvarig framkommer att Stambanan är tydligt prioriterad. På 

vägsträckor sker olyckor främst på vägar som leder upp mot fjällen, exempelvis väg 92. Variabla 

meddelandeskyltar som varnar bilister är något som samebyn gärna ser. 
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Voernese 

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. 
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Datum för kontakt: 2019-06-06, 2019-07-02 

Samråd skett med: Utsedda representanter, Lena Kroik och Thomas Kroik 

Sammanfattning:  Konfliktpunkter i området är helt beroende på säsong och hur hanteringen av 

renar har skett. Om renarna flyttats ner i ett tidigt skede till vinterbete är väg 335 ett problemområde. 

Är däremot djur kvar uppe i fjällen och självmant vandrar österut så är E45an ett större bekymmer. På 

våren är riksväg 90 ett problemområde. Nedan nämns de största problemsträckorna på nämnda vägar: 

• Rv90 – Vid Junsele 

• E45 – Mellan Hoting och Dorotea 

• Väg 335 – Vid Gårdsjöbruk 

Vid dialogen anser samebyn inte att viltstängsel ska placeras på nämnda vägsträckor då detta är en 

stor barriär och påverkar renarnas rörelsemönster. Däremot är samebyn mycket positiv till variabla 

meddelande skyltar som varnar trafikanter när renar är i området. Då olycksrisken är starkt knuten till 

när renar är i området bör en dialog kunna ske med Trafikverket och då varna trafikanter för renar 

under dessa tidpunkter.  

På Järnväg är det största problemområdet Botniabanan, sträckan Åskottstunneln – Björnböletunneln. 

Denna sträcka ska stängslas 2020. På stambanan byggdes viltstängsel från Selsjön till Aspeå 2018. 

Detta har förbättrat förutsättningarna i området. Stängselslutet bör dock förlängas in mot Selsjön och 

även. Hotingbanan, sträckan Rossön– Hoting sker det en del renolyckor på, främst med godståg.  
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Ohredahke 

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. 
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Datum för kontakt: 2019-04-08, 2019-05-28 

Samråd skett med: Ordförande Pär-Mikael Åhrén  

Sammanfattning: Samebyn framhåller att pågående byggnation av vindkraftsparker mellan Stor-

Laxsjön och Vällingsjön som kallas Hästkullen, beläget ca 30 km söder om Sollefteå, innebär att 

samebyn tappar värdefulla betesmarker. Det innebär att samebyn måste återgå till att nyttja 

betesmarker nordväst om Junsele, i områden som de inte använt på över 15 år. Samebyn vittnar om att 

trafikolyckor utmed järnvägen har varit ett stort problem tidigare i området. Renar ansamlas vintertid 

utmed järnvägen. 

För att kunna nyttja området för renbete förutsätts att renar inte ansamlas på järnvägen.  Det innebär 

järnvägssträckan bandel 153 (Forsmo-Hoting), mellan Tågsjöberg och Rossön. Det finns ett befintligt 

viltstängsel utmed 10 km av järnvägen, mellan södra Backe och strax söder om järnvägsbron över 

Östvattenbäcken, km 67+013, (konstruktions-id: 3500-2381-1). Samebyn utnyttjar en sträcka i höjd 

med sågverket, beläget omedelbart norr om det befintliga norra stängselslutet, som en renpassage. 

Mot denna bakgrund önskar samebyn att järnvägen kompletteras med nyanläggning av viltstängsel 

utmed 11 km av järnvägen mellan Backe och Rossön. Söder om Backe önskar samebyn att befintligt 

viltstängsel kompletteras utmed ytterligare 6 km av järnvägen. Totalt innebär detta nyanläggning av 

viltstängsel utmed 17 km järnväg.  

I söder innebär det en brytpunkt för viltstängsel på norrsidan av järnvägsbro över Röån vid km 

60+493 (konstruktions-id: 3500-2380-1). I norr bör detta viltstängsel ansluta till befintligt viltstängsel 

som i söder slutar vid Långvattnet. Omedelbart norr om Backe bör viltstängsel anläggas utmed norra 

brofästet vid järnvägsbron över väg 346, km 79+437 (3500-2384-1) för att fortsätta norrut mot Rossön 

och avslutas i höjd med sydspetsen av sjön Sör-Vangen.  

Med undantag för järnvägsbro över allmän väg vid Groningsbäcken, km 75+062 (3500-2383-1), vilken 

utgör en lämplig faunaport för älg och ren saknas lämpliga planskilda faunapassager utmed 

järnvägssträckan Rossön-Tågsjöberg, Järnvägsbro över Pålsundet, km 83+032 (3500-2385-1) kan 

dock fungera som faunaport för enstaka kringströvande ren. 
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Figur 3. Översikt över vindkraftspark som exkluderar betesområden, samt området där samebyn har behov av viltstängsling 
för att kunna säkra betesområden. 
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Figur 4. Kartutsnittet markerar järnvägsbroar som kan fungera som faunaportar åt ren och vilda däggdjur såsom älg, samt 
sträckor att komplettera med viltstängsel utmed järnvägen.  Åtgärderna önskas av samebyn för att kunna säkra 
betesområden. 

 

 

 



12 
 

Jijnjevaerie  

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. Röda cirklar markerar tidigare utpekade lokaliseringar för utredning av faunapassager i 

plan (motsvarar åtgärdspaket 4 i rapport för Utredning Region Mitt - förebyggande av olyckor med 

älg och ren och säkra faunapassager i Jämtlands län). 
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Datum för kontakt: 2019-04-08, 2019-05-02, 2019-10-10, 2019-10-28 

Samråd skett med: Ordförande Inger-Helene Toven 

Sammanfattning: GIS-filer efterfrågas vilket underlaget kompletteras med. Under hösten 

inkommer sedan svar att flyttlederna stämmer. Mellan Gisselås och Hallviken sker fri strövning och 

där behövs möjligheten att kunna öppna och stänga ett eventuellt stängsel. 

Viltövergången mellan Fyrås och Lorås är samebyn osäker på om den är placerad där renarna vandrar 

under våren.  

Samebyn efterfrågar att få delta vidare i detaljplaneringen vid anläggning av stängsel och passager 

över väg och järnväg. 

Kommentar: Synpunkterna från samebyn avser tidigare utpekade lokaliseringar för utredning av 

faunapassager i plan och som motsvarar åtgärdspaket 4 i rapport för Utredning Region Mitt - 

förebyggande av olyckor med älg och ren och säkra faunapassager i Jämtlands län. Åtgärdspaket 4 

utgörs enligt hänvisad rapport av E45 delsträcka Lit – Hammerdal, trafikflöde: 1 900 i ÅDT (år 2015), 

sträckan motsvarar 44 km väg. Åtgärdspaketet har fokus på minskad barriärpåverkan för älg. Samebyn 

pekar dock ut motsvarande sträcka som föreslagits vid lokaliseringsutredning för faunapassage i plan 

som en viktig led vid samordnad renflytt. 
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Jovnevaerie 

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. 
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Datum för kontakt: 2019-04-08, 2019-06-07, 2019-07-05, 2019-09-26, 2019-10-02, 2019-10-28, 

2019-12-05 

Samråd skett med: Ordförande Kjell-Ove Klemensson 

Sammanfattning: Väg 340 och väg 339 skär av de renleder som går österut mot vinterbeteslandet. 

Renarna flyttas oftast via fri strövning och via att renskötarna driver på de längst bak. Det varierar 

dock mellan år hur flytten sker, vilket påverkar var problemområden finns. På väg 340 är det främst 

sträckan mellan Landön och Lillholmsjö som är olycksdrabbad. På väg 339 är det området där vägen 

korsar vattendraget Långan som de största problemen finns. Vidare österut på väg E45 har en 

kontrollplats byggts mitt i renleden, vilket ställer till problem vid flytt. Kjell-Ove anser inte att 

viltstängsel är en lämplig lösning då det blir en stor barriär som stoppar den fria strövningen. Särskilt 

på väg 340 som går igenom vinterbetesmarker. Variabla meddelandeskyltar är en lösning som 

samebyn ställer sig positiva till. Övriga problemsträckor som nämns är E14 öster om Krokom och väg 

87 sträckan Östersund-Stugun. Järnvägssträckor som leder till arbete med att hålla renar borta och 

där olyckor sker är främst utmed Mittbanan sträckan Åre – Mattmar. Även Stambanan och sträckan 

norr om Bräcke pekas ut. Samebyn ser gärna att samråd sker inför åtgärder på väg och järnväg och 

som kan påverka dom. 
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Raedtievaerie 

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. 
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Datum för kontakt: 2019-12-03, 2019-12-10 och 2019-12-11 

Samråd skett med: Ordförande Thorbjörn Åhrén 

Sammanfattning: Sameby Raedtievaerie överlappar med Jovnevaerie sameby förbi Östersund. 

Samebyn utgör en lämplig samrådskontakt att inkludera vid lokaliseringsutredning för nyanläggning 

av faunapassager såsom framtagits i rapporten Utredning Region Mitt - förebyggande av olyckor med 

älg och ren och säkra faunapassager i Jämtlands län som berör E14 och E45 förbi Östersund och till 

Indalsälven. Det innebär Åtgärdspaket 3; E45 delsträcka Östersund – Indalsälven; Väg 87 

delsträcka Odenskog – Lillsjöhögen, ÅDT: 1 800 (år 2014), 27 km samt E45/E14 delsträcka Brunflo – 

Erikslund (förbi Östersund), ÅDT: 7 500 – 12 000 (år 2014), 20 km. Enligt Thorbjörn finns önskemål 

om att väg 87 kompletteras med viltstängsel mellan Lillsjöhögen och Sundet, dvs. en förlängning 

österut av åtgärdspaket 3 enligt ovan redovisad rapport. Samebyn vittnar om problem med 

renpåkörningar utmed väg 87 då renarna ansamlas på vägbanan för att slicka salt. Samebyn upplever 

stora problem med att hålla renar från väg på grund av vägsaltning.  

Därutöver berörs samebyn av Åtgärdspaket 5; E45 delsträcka Hammerdal – Strömsund, ÅDT: 1 900 

(år 2015), 25 km, enligt samma rapport. Samebyn flyttar idag renarna med lastbil, men de har en 

utpekad flyttled över E45 mellan Hallviken och Tullingsås, placerad ca 4 km norr om utpekad sträcka 

för lokaliseringsutredning för anläggning av faunapassage, enligt Åtgärdspaket 10 i rapport redovisad 

enligt ovan. En faunapassage med aktiv viltvarning och som har en passagebredd på 50 m skulle 

kunna fungera vid samlad flytt av renhjordar enligt Thorbjörn. 

Utmed stambanan på bandel 211 (Bräcke-Långsele), sker påkörningar av ren förbi Nyhem. Samebyn 

vill därför att viltstängsel anläggs mellan Grötingen, i höjd med km 529+632, och till Dockmyr, km 

550+686. Det saknas planskilda passagemöjligheter utmed aktuell bandel. En viltstängsling utmed 

sträckan Grötingen - Dockmyr innebär behov av att nyanlägga två faunapassager inom sträckan för att 

minska barriärpåverkan.  

Viltstängsling utmed stambanan (mellan Grötingen och Dockmyr, dvs. km 529+632 - km 550+686) 

anser samebyn är prioriterat framför viltstängsling utmed väg 87 sträckan Lillsjöhögen och Sundet. 
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Njaarke 

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. 

 



19 
 

Datum för kontakt: 2019-04-08, 2019-06-07, 2019-07-02, 2019-26, 2019-10-02, 2019-10-03  

Samråd skett med: Ordförande Pär Nilsson 

Sammanfattning: Samebyns största problem är på väg E14 mellan Mattmar och Mörsil. Vanligtvis 

sker en flytt med rentjurar över vägen strax öster om Semlaån i mars-april. Bilarna kör fort på nämnda 

plats, då vägen är bra och relativt rak. Inom samebyn har det diskuterats om att det skulle vara 

praktiskt med digitalskyltar som går att tillfälligt aktivera då de behöver flytta över med renar. Kanske 

tillfälligt sänka max tillåten hastighet till 50 km/h, med undertext RENAR PÅ VÄG ÖVER eller 

liknande.  Om skyltarna enkelt kan aktiveras så uppskattar samebyn att flytten över vägen skulle vara 

avklarad på 5-15 minuter. Efter det skulle skyltarna kunna avaktiveras. 
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Kall 

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. 
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Datum för samråd: 2019-04-08, 2019-07-02, 2019-09-26, 2019-10-02, 2019-10-28,  

Samråd skett med: Ordförande Marcus Mattson  

Sammanfattning: Vid första kontakt hade kontaktpersonen ej läst mailet. Trots nytt utskick 

återkopplar inte samebyn angående problemområden och åtgärdsbehov från deras sida. Beskriver att 

detta projekt är ett underlag för kommande åtgärder och att inspel från rennäringen är värdefullt. 

Vidare försök till återkoppling under sommar och höst, telefon, sms och mailat, har varit fruktlöst.   
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Tåssåsen 

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. 
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Datum för kontakt: 2019-04-08, 2019-05-03, 2019-09-26, 2019-09-27, 2019-10-04, 2019-10-29, 

2019-12-02 

Samråd skett med: Ordförande Nicklas Johansson. 

Sammanfattning: Samebyn har ett behov av viltstängsel mellan Rätan och Vitvattnet. Kartor i A3-

format postas till Nicklas Johansson. Under hösten tas en ny kontakt med samebyns kontaktperson. 

De vill korrigera stängslingen vid väg 316, de vill ha öppningsbara sektioner och ha förslag på en 

lokalisering av en ekodukt. I november månad bokas ett Skype-möte in för att gå igenom behoven. 

Mötet bokas av pga. renflytt. Nicklas Johansson anser vid samtal 2 december 2019 att åtgärdspaket 1 

titulerat: ”E45 delsträcka Rätansby – Åsarna, ÅDT: 1 500 (år 2014), 24 km” enligt rapport Utredning 

Region Mitt - förebyggande av olyckor med älg och ren och säkra faunapassager i Jämtlands län 

sammanfaller bra med samebyns behov och deras synpunkter avseende problem med trafikolyckor 

med ren utmed E45 mellan Åsarna och Rätan.  
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Handölsdalen 

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. 
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Datum för kontakt: 2019-04-08, 2019-06-12 

Samråd skett med: Ordförande Arne Omma 

Sammanfattning: Har ett behov av viltstängsel utmed väg 84 sträckan Hede-Linsell. Det är mycket 

merarbete att hålla ren från vägen idag. Samebyn har tidigare framfört till TRV att de vill se en 

hastighetssänkning, dock utan gehör.  

Kommentar: Väg 84, sträckan Norr-Hede (Vikarsjön) -Linsell har ett relativt lågt trafikflöde med 

endast 820 i ÅDT (mätår 2018). Trafikflödet är så pass lågt att det troligen inte har en nämnvärd 

barriärpåverkan på större däggdjur. Faunaanpassning är därför i regel inte motiverat, då viltstängsling 

innebär en radikal barriärpåverkan. Men vägsträckan utgör en hotspot avseende belastning av 

trafikolyckor med ren, vilket motiverar att viltstängsling anläggs för att förebygga trafikolyckor och 

minska merarbete för samebyn.  Sträckan mellan Norr-Hede och Linsell motsvarar 40 km, vilket 

innebär att 7–10 faunapassager i plan bör utredas för att minska barriärpåverkan vid viltstängsling.  
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Mittådalen 

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. 
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Datum för kontakt: 2019-04-08, 2019-06-07, 2019-06-27  

Samråd skett med: Ordförande Niklas Gröndahl 

Sammanfattning: Samråd sker över telefon, första gången den 7:de juni. Vägbro över Ljusnan vid 

Saxvallbygget (konstruktions-id: 23-147-1) är utpekat som lämplig faunaport, samebyn bedömer att 

den är för trång för samlad renflytt. Om sträckan viltstängslas krävs minst två renpassager i plan 

mellan Medskogsbygget och Saxvallsbygget. Samebyn återkopplar efter de har haft bymöte. 27:de juni 

sker nästa samråd. Där framkommer det att i dagsläget har samebyn en större flyttled över väg 84. 

Renarna flyttas mellan vinterns skogsbete och sommarens fjällbete. Vanligtvis påbörjar renar flytten 

norrut själva beroende på snömängd. Då det inte sker en större gemensam flytt är samebyn tveksam 

till faunapassager i plan/öppningar. Risken är att djuren ej hittar dessa och följer stängsel in till nästa 

sameby. Viltstängsel kräver en väl utformad lösning på öppningar för ren. Samebyn är väl förskonade 

från renpåkörningar i dagsläget. De ser inget behov av viltstängsel på sträckan men har förståelse för 

att det finns en viltproblematik på sträckan. I sådant fall krävs vidare samråd angående exakta 

positioner på passager. 
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Ruvhten sijte 

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. 
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Datum för kontakt: 2019-04-08, 2019-06-28, 2019-09-26  

Samråd skett med: fd. Ordförande Edvin Rensberg, ny ordförande Marcus Rensberg 

Sammanfattning: Det är få större vägar i deras marker och järnväg berörs de mindre av. De 

utpekade områdena som inkommer är följande.  

 

• RV 84 Riksgränsen-Tänndalen 

• RV 84 Tännäs-Lossen 

• LV 311 Tännäs-Sörvattnet 

• LV 311 Sörvattnet-Fjätbodarna 

• Lv 573 Lillhärdal-Fjätån/Särna 

• LV 573 Haftorsbygget-Länsgräns. Arbetsområde, sänkt hastighet 30 km/h under renskiljning. 

Samebyn önskar en bättre skyltning.  
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Idre 

 

Översiktlig karta som redovisar avgränsningar för samebyn samt trafikolyckor med ren på väg och 

järnväg. 
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Datum för kontakt: 2019-04-08, 2019-06-07, 2019-09-26, 2019-10-02, 2o19-10-28 

Samråd skett med: Peter Andersson 

Sammanfattning: Nedan följer en kopia från skriftligt samrådssvar mottagen från samebyn: 

Idre Sameby ser vad gäller trafikdödade renar en markant ökning de senaste åren. Anledningen till 

detta kan vara flera men en anledning är säkerligen den ökande turismen i området. Idre sameby ser 

även att trafikströmingen kommer fortsätta öka genom att det byggs mycket i området. Bl.a. finns ett 

100 tal tomter som sålts i Grövelsjöområdet samt den största satsningen i Sveriges fjällvärld på flera 

decennier, genom Himmelfjälls utbyggnad. Dessutom planeras en stor utbyggnad av Fjätervålen. 

Därför ser vi med oro att de trafikdödade renarna kommer att öka ytterligare. Idag är det mycket tung 

trafik som går på vägarna, samt att hastigheten är alldeles för hög.  

De största problemen i dagsläget är vägarna RV 70 mellan Särna och Idre samt väg 311 mellan 

Hedesundsbron och Fjätervålen samt vägen mellan Idre och Idre fjäll. Dessa tre vägar används i första 

hand från hösten fram till våren, då vägen ofta är isbelagd och det förekommer halkrisk. 

De åtgärder som samebyn vidtagit är att försöka hålla renarna från dessa vägar, vilket i sig innebär att 

betet i en zon av några kilometer, runt vägen, ej kan nyttjas. Det är även en stor arbetsmiljöfara för de 

renskötare samt deras hundar, när de försöker hålla undan renarna. En ren kan förflytta sig väldigt 

snabbt, vilket innebär att en hel dagsarbete med förflyttning från vägarna kan vara helt ogjort dagen 

efter, då renarna vandrat tillbaka.  

Vad gäller flyttleder över dessa vägar, finns information att inhämta hos sametinget samt hos Idre 

sameby genom renbruksplanen. Märk väl att en del flyttleder används årligen men även andra kan 

förändras med tanke på omgivningens förändring som ex. avverkningar, tillkommande vägar osv. 

Renpåkörningarna kan även påverkas av väder exempelvis beroende på snötillgången i anslutning till 

vägen. När det är mindre med snö runt vägen är det svårare att hålla renarna därifrån.  

Även vägen mellan Idre och Grövelsjön är ett problem, men då främst under barmarksäsong. Detta gör 

det svårt att hålla någon bevakning. Under barmarksäsongen skall renen äta upp sig inför vintern och 

går ej i flock på samma sätt som under vinterhalvåret. Det är då ej möjligt att förflytta renarna någon 

längre sträcka. Andra åtgärder för att minska renpåkörningarna, som samebyn i dag kan se är: 

• Stängsel samt viadukter på vissa sträckor, främst mellan Idre och Idre Fjäll samt RV 70 mellan 

Särna till Idre samt mellan Hedesundbron och Fjätervålen.  

• Sänkning av hastighet samt tydligare information om att renar finns i området. Även om det 

idag är 70 km/h efter vägen mot Idre Fjäll, så är det nog väldigt få som kör i den hastigheten.  

• Ökad sandning för att minska halkrisken.  

• Säkerligen finns det ytterligare åtgärder att vidta, men dessa har ni säkert bättre information 

om.  

Samebyns önskan om prioritering av åtgärder är svårt men i dagsläget torde RV 70 från 

Hedesundsbron till Idre samt väg 1063 mellan Idre och Idre Fjäll vara mest angeläget. Detta så länge 

som utbyggnaden av Fjätervålen ej startat, då trafiken (och även den tunga trafiken) ökar även på 

denna sträcka.  
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Bilaga  

Nedan är det utskick angående samråd som gick ut till samebyarna 2019-04-08. 

Inbjudan till samråd kring rennäringens problem och 
behov avseende väg och järnväg 
 

Trafikverket utreder bristande möjligheter till säkra ren- och viltpassager i region Mitt. Utredningen 

omfattar övergripande behov för rennäringen för att förebygga barriärer och trafikolyckor med ren. 

Kartläggning av trafikolyckor med ren är ett viktigt underlag. Men att olyckorna är få kan betyda att 

samebyarna jobbar intensivt med att hålla renar från väg eller järnväg, vilket innebär att inga olyckor 

sker medan betesmarker inte kan nyttjas. Vi har bifogat en karta som redovisar olyckor med ren och de 

avgränsningar som vi har återfunnit avseende er samebys leder, samlingsplatser och åretruntmarker. 

Kartunderlaget kan innehålla brister och sakna värdefull information som vi nu vill komplettera.    

För att kunna kartlägga för er viktiga vandringsleder och övriga områden inbjuder Trafikverket till ett 

samråd. Vi kommer att kontakta ordföranden för er sameby för att diskutera frågor enligt nedan. 

Samtalen kommer inledningsvis att ske per telefon. Kartläggningen genomförs av Marcus Elfström, 

uppdragsledare på EnviroPlanning AB. 

 

Vi ser fram emot en diskussion om era problem och behov. 

Med vänlig hälsning, 

 

 

Gerd Åström   Marcus Elfström 

Projektledare Trafikverket  Uppdragsledare EnviroPlanning  

010-123 58 23   072-243 70 38 

gerd.astrom@trafikverket.se  marcus.elfstrom@enviroplanning.se 
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Diskussionspunkter för dialogmöten med Ohredahke sameby. Diskussion med samebyns 

kunskap i fokus. Vi dokumenterar på kartor och i minnesanteckningar.  

Nuläge: hur använder ni området? 

• Hur ser ert nyttjande av mark kring väg och järnväg ut idag?  

• Var och hur flyttas renar över vägar? Till fots? Lastbilar? 

• Vilka passager används årligen?  

• Variationer mellan årstider? 

• Variationer mellan år? 

• Jobbar ni med renbruksplaner? Är de uppdaterade och kan vi få ta del av dem? 

Nuläge/problem: vad fungerar inte idag? 

• Var finns det konfliktpunkter? Renpåkörningar? Vad beror de på? Brister i underhåll av 

stängsel? Annat? (Vi granskar olyckskartan.) 

• Vad får konflikterna för konsekvenser? 

• Hur fungerar befintliga passager och vägportar/broar? 

• Hur fungerar befintligt stängsel? Finns det sträckor där stängsel inte är nödvändigt respektive 

olämpligt? Hur fungerar stängselavslut? 

Nuläge/behov: hur vill ni kunna använda marken? 

• Vilka behov har ni av att kunna passera väg och järnväg, både i dagsläget och i framtiden?  

• Finns det betesmarker som ni inte har tillgång till idag som ni skulle vilja kunna nyttja? Vad är 

anledningen till att ni inte använder dem idag? Vilka strukturer begränsar i landskapet? 

• Vad är lämpliga passagelägen? Topografi, markförhållanden, annan infrastruktur/bebyggelse 

som påverkar. 

Förslag på åtgärder: vilka åtgärder önskar ni och hur vill ni att vi prioriterar dem? 

(Kopplat till de brister/problem som lyfts.) 

• Utifrån nuläget: vilka åtgärder önskar ni/har ni behov av? 

• Vilka problem behöver vi lösa? 

• I vilken ordning skulle ni önska att vi prioriterade åtgärderna? Vilka åtgärder är viktigast och 

varför? 

• Är det något vi bör ta hänsyn till eller anpassa oss efter när vi utför åtgärderna? Ser ni behov 

av samordning? Med vilka aktörer i sådana fall? 

Övriga frågor 

Sammanfattning av diskussionen: Tillsammans sammanfattar vi åtgärder, prioriteringar och 

konsekvenser av de olika åtgärderna och ser till att vi förstått varandra.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 

Telefon: 0771-921 921 

www.trafikverket.se 


