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Vad som INTE heller framförs av företagsgrupperna är att betet faktiskt är allt sämre vilket i sin 
tur av sakkunniga kan anses till stor del bero på allt större renhjordar då dessas storlekar ej 
kontrolleras alls även om det av Länsstyrelsen finns stipulerade antal per sameby! Dessa antal 
synes ej heller justeras nedåt i antal efter konstaterad betestillgång då ingen komtrollerar det 
heller!! Uppgift föreligger att det på stora arealer inte finns ngt bete kvar alls då en huvudsaklig 
föda renlav är sönderbetad och vilket kan ta årtionden för återväxt till normal nivå!  Man har 
från renskötselföretagarnas sida nu sökt ersätta normalt bete med utfordring, s.k. ”pellets” med 
säckvis oklart innehåll…. Renens avföring kan nu noteras vara högst onormal och uppgifter 
förekommer om att köttet nu kan ha en avvikande smak. Köttförsäljningen kan kanske nu mer 
koncentreras på europeisk export med möjliga bättre intäkter. Den stora frågan kan ju faktiskt 
vara OM verksamheten med renskötsel går mot en ”självdöd” vilket då kan innebära att den 
hävdade s.k. ”livsstilen” för ett hundratal företagare hursomhelst måste avvecklas i närtid. 

 
Conclusion; Rennäringslagen bedömes som helt otidsenlig där renskötselrätten enbart tillfaller 
företagare med samiskt påbrå och organiserade i slutna s.k. ”Samebyar”. 
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Bilaga 2; Jättelika hjordar tvångsförflyttas med skotrar, helikoptrar, gyrokoptrar, mc, fyrhjulingar och även med lastbilar!! 
Vet egentligen någon hur dessa till kvartstam boskap annekterade djur mår??  Se även dessa foton i bifogade filer. 
Bilaga 2-1  

 
 
Bilaga 2-2 

 
 
Bilaga 2-3 
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