
Välkommen till fjällvärlden
HÄR I RENENS FJÄLLRIKE lever, betar och vandrar renen.

Kalvarna kommer till världen i april–maj. De är känsliga för 
störningar och är helt beroende av sina mammor, vajorna, under 
sina första månader i livet.

Under juni–augusti är de i stort behov av lugn. Vajan behöver 
betesro och kalven ska växa sig stor och stark. 

Om ni ser renar ber vi er hålla avstånd och respektera dem.
Stanna gärna upp och titta, men gör det på behörigt avstånd. 
Välj om möjligt en omväg förbi renarna och håll hundar 
kopplade.

På baksidan finns information om några av de regler som vi har 
att rätta oss efter.

INFORMATION TILL D IG SOM BE SÖK ER VÅR A FJÄLL

»Välj om 
möjligt  
en omväg  
förbi  
renarna«
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93 §

Rennäringslagen gäller för hundägare

När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel är tillåten, ska hund 
i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, om inte 
länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, om hundens ägare i 
förväg underrättats om tiden för flyttningen.

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.

94 §

Rennäringslagen gäller året runt på renbetesfjäll

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet:
 » Stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller 

vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt 
försämras,

 » 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.

Om du är osäker på om du är i renens fjällrike, rekommenderas att hunden hålls 
kopplad.

93 § rennäringslagen – gäller för hundägare

När renar befinner sig inom ett betesområde där renskötsel är tillåten, ska 
hund i trakten som inte används i renskötseln hållas i band eller instängd, 
om inte länsstyrelsen medger annat. Detsamma gäller när renar flyttas, om 
hundens ägare i förväg underrättats om tiden för flyttningen.

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.

94 § rennäringslagen – gäller året runt på renbetesfjäll

Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet:

 » Stänger av fastställd eller annars gällande flyttningsväg för renar eller 
vidtar åtgärder på eller invid vägen så att dess framkomlighet väsentligt 
försämras,

 » 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.

Om du är osäker på om du är i renens fjällrike, rekommenderas att hunden 
hålls kopplad.


