
Som besökare i renens land är det viktigt att du 
uppmärksammar att ett område eller en dalgång 
kan vara tom och öde en dag för att nästa dag vara 
hem för flera hundra renar och en arbetsplats för 
renskötare. Respektera renen och renskötseln.

Tips för dig som har turen att se renar ute i 
markerna:

• I kikaren kan du betrakta renen på avstånd

• Undvik att gå rak emot dem

• Om möjligt – göm dig

• Ju tystare du är dess bättre för renarna

• Har du hund med dig ska den alltid vara  
kopplad

• Om du har turen att se större renflockar i 
rörelse – sätt dig ner och njut 

• Om du möter renar på allmän bilväg – sänk 
hastigheten och låt renarna passera. Kom ihåg 
att du stressar renarna om du tutar.  

Skotertrafik
Vintertid är skotertrafiken reglerad inom stora 
områden i Jokkmokk, bland annat inom national-
parkerna. Dessutom kan kommunen på begäran 
av samebyarna besluta om tillfälliga skoterförbud 
inom vissa områden. Ett tillfälligt skoterförbud 
utfärdas då renarna är i särskilt behov av lugn och 
ro, till exempel då vajorna ska kalva.

Information om skoterförbud finns hos Läns-
styrelsen och kommunen. Som besökare är det 
ditt ansvar att hålla dig informerad om regleringar 
i skotertrafiken. 

Att medvetet hetsa, störa eller skrämma renar 
eller på annat sätt försvåra renskötselarbetet kan 
vara straffbart.

Hundar
Håll din hund alltid kopplad om du är i renens 
land. 

Dálvvadis ekonomiska förening
Dálvvadis ekonomiska förening är en samverkans-
plattform för samebyarna Sirges, Tuorpon, Udtja  
och Jåhkågasska.  

I verksamheten ingår  
bland annat att sprida 
kunskap om rennäring och 
andra samiska näringar. 

Kontakta Dálvvadis  
ekonomiska förening för 
mer information om ren-
näring, samisk kultur  
och om samebyarnas 
verksamhet.

KANSLIET 076-103 08 99
POST-/BESÖKSADRESS Storgatan 20, 962 32 Jokkmokk
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Renskötsel är en central och mycket betydelsefull näring inom Jokkmokks kommun. 

En sameby är både ett geografiskt område och en 
organisation för renskötsel och renskötselföretag-
en.

För samebyarna i Jokkmokk sträcker sig ren-
skötselområdet från Atlantkusten i Norge i väst till 
Bottenviken i öst. 

Inom varje samebys område strövar och flyttas 
renarna mellan olika betesmarker. Betesområdena 
har olika egenskaper som gör dem betydelsefulla 
för renskötseln vid olika tider på året.

Renskötsel i Jokkmokk 
Renskötsel är inte bara en viktig del av den  
samiska kulturen. Rennäringen och samiska  
näringar är dessutom den största privata näringen 
i Jokkmokks kommun och genererar sammanlagt 
ca 360 årsarbetstillfällen.

Renen – Rangifer tarandus 
Renen är för samerna en symbol för ett liv i har-
moni med naturen. Genom årtusenden har renen 
anpassats till det nordiska landskapet. 

Samerna har sedan lång till levt i samklang 
med renen. Renen är fortfarande i behov av att 
ströva fritt och beta ostört. 

Det krävs därför förståelse och hänsyn för oss 
som är besökare i renens land.

• Det finns ca 280 000 renar i Sverige

• I Jokkmokks kommun finns ca 30 000 renar

• Det finns både fjällrenar och skogsrenar

• En vit ren betyder lycka

• Renen tål extrem kyla beroende på att renens 
hårstrån är ihåliga vilket gör pälsen extra 
varm.

Inom Jokkmokks kommun finns 
fem samebyar; två skogssamebyar, Slakka och 
Udtja samt tre fjällsamebyar, Sirges, Tuorpon 
och Jåhkågasska. 

STORA SJÖFALLET

JOKKMOKK

VUOLLERIM

KÅBDALIS

VIDSEL

LULEÅ

PORJUS

TUORPON

GEMENSAMT 
VINTERBETESLAND

UDTJÁ

SIERRI

SIRGES

JÅHKÅGASSKA

RITSEM

KVIKKJOKK


