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  Mattias Åkerstedt, Storumans kommun 

  Richard Söderlund, Arctan 

 

Allmän diskussion om förutsättningar och planer, beviljade lov och projekt i området 

Förhandsbesked om 3 st. tomter för fritidsbebyggelse på Björkfors 1:182 som ligger norr om 

planområdet för Västbyn. Vidare diskuterades några övriga projekt som ligger väster om 

Umeälven/Klippen. Samebyn ser problem med att tillåta exploatering i anslutning till dessa områden. 

Förutsättningarna för att flytta renar och den fria betesströvning försvåras avsevärt av ytterligare 

projekt då området redan är exploaterat med viss bebyggelse, utgör en naturlig barriär för renarna 

genom Syterbäckens oframkomliga terräng samt vattenregleringen av Umeälven. Det är av vikt att 

säkerställa fri strövning av renar på den östra sidan av Syterbäcken enligt samebyn. Vidare framförde 

samebyn att antagna detaljplaner ska byggas ut innan nya detaljplaner tas fram. Efter utbyggnad av 

antagna detaljplaner kan kumulativa effekter för renskötseln analyseras. Samebyn efterlyste också 

bättre och tidigare information från kommunen i kommande ärenden.  

Samebyns markanvändning i området 

Från vinterbetesmarken och upp till åretruntmarkerna flyttar man både till fots/betesströvning samt 

med lastbil beroende på rådande betingelser. Samlad flytt genom området vid skidanläggningen har 

genomförts och detta upplevs har fungerat bra. För att komma förbi Syterbäcken så måste bäcken 

korsas högt uppe på fjället då nedanförliggande del av bäcken är omöjlig att passera för renarna. När 

strövrenar vandrar själv mot Artfjället utgör Syterbäcken en naturlig barriär med oländig terräng. För 

att kvarvarande renar ska kunna ta sig förbi Syterbäcken i sin strövning måste det finnas ”gluggar” i 

terrängen söder om Systerbäcken. Detaljplanen för Västbyn täpper igen ”gluggen” genom ytterligare 

bebyggelse i detta område. 

Området vid skidanläggningen används även under försommaren då grönskan har återvänt. Renarna 

strövar fritt och drar sig även långt ner in i fjällbjörkskogen, t.ex. i det nu aktuella planområdet. 

Längre fram mot sommaren, när värmen blir påtaglig, drar sig renarna längre upp på fjället.  

Samebyns inställning till detaljplan för Västbyn 

Samebyn planerar för framtiden genom att strukturera om renskötseln inom samebyn. Uppdelningen 

i två betesgrupper: Artfjällsgruppen och Storfjällsgruppen planeras att i framtiden slås samman till en 

grupp som styrs till Artfjället. För att detta ska kunna bli verklighet krävs att Artfjället hålls 

störningsfritt under vårvintern och försommaren. När samebyn har försäkrats om att Artfjället hålls 

störningsfritt under den mest känsliga perioden för verksamheten kan man tillstyrka detaljplanen för 

Västbyn.  

Nulägesbeskrivning av samebyns markanvändning 

Förslag på nulägesbeskrivning skickades över till Peter innan mötet i Laisholm. Peter hade inga 

särskilda invändningar mot beskrivningen. Katarina tog på sig att granska dokumentet och skulle 

återkomma med synpunkter. 

 

Förda anteckningar 

Richard Söderlund, Arctan, 2019-05-23 


