
 

 
Naturvårdbränning och rennäring – effekter på renbete 
 
 
 
När  5:e februari 2020, kl. 09.30-16.00 
 
Var  Folkets hus, Umeå. Lokal Balder 
 
Anmälan Till fredrik.juuso@lansstyrelsen.se senast fredag den 24 januari 2020. Meddela: Namn, 

organisation samt särskilda behov om kosten, allergier etc. 
 
Frågor Fredrik Juuso, länsstyrelsen Västerbotten/rennäring Life-Taiga, 010-22 54 336, 

fredrik.juuso@lansstyrelsen.se 
 
Den 5 februari 2020 arrangerar länsstyrelsen Västerbotten, inom ramen för projektet Life-Taiga ett 
seminarium i Umeå om naturvårdbränningar och effekter på rennäringen. Medarrangör är 
Skogsprogram Västerbotten. Syftet med seminariet är att samla och stärka kunskapen om 
naturvårdbränningars effekter på renbete och att underlätta långsiktig planering av bränning 
tillsammans med rennäringen. Målet är en fortsatt diskussion för att finna lösningar på problemet att 
den långsiktiga naturvårdsnyttan med bränning av skog ofta står i konflikt med rennäringens 
kortsiktiga behov av bete. Dagen innehåller föredrag och diskussioner om skogsbrandhistoria, 
rennäringen och naturvårdbränningar, kompensationsåtgärder samt problemet långsiktig nytta 
kontra kortsiktigt behov. 
 

Program 
 
09:30 Registrering och fika   
 
10:00 Välkomstanförande 

Projektledare, Projekt Life-Taiga/länsstyrelsen Västmanland 
 
10:10 Praktisk information 
 Anders Esselin, Skogsprogram Västerbotten (moderator) 
 
10:20 Rennäring – förutsättningar och behov 

Talare inte klar än, Sámiid Riikkasearvi 
 
10:50 Skogsbrand i norra Sverige: naturlig störning och människans roll 

Lars Östlund, Sveriges lantbruksuniversitet 
 
11:10 Samisk rennäring och skogsbrand: vad kan vi lära oss från samiska ortnamn, historiska 

källor, och traditionell kunskap? 
Sarah Cogos, Université Paris-Sud  

 
11:30 Gruppdiskussion 
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12:00 Lunch 
 
13:00 Frågor och diskussion om förmiddagens presentationer 
 
13:40 Restaurering av renlavsbete: vad, varför, hur och var? 

Samuel Roturier, Université Paris Sud 
 

14:00 Länsstyrelsens erfarenheter av bränning och samråd med rennäringen 
 Andreas Garpebring, Länsstyrelsen Västerbotten 
 
14:20 Gruppdiskussion 
 
14:40 Kaffe 
 
15:10 Frågor och diskussion om eftermiddagens presentationer 
 
15:50 Avslutande reflektioner 
 
16:00 Slut  
 
 
 
 

Om projektet 
 
Life-Taiga är ett femårigt projekt som mellan 2015 och 2019 ska genomföra 120 kontrollerade 
bränder inom områden som är avsatta för naturvård. Syftet är att öka och bevara den biologiska 
mångfalden i den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige, den västra taigan. Life-Taiga, med EU 
och Naturvårdsverket som finansiärer är ett av de hittills största projekten i sitt slag och omfattar 100 
miljoner kronor över fem år. Det är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att hjälpa 
utrotningshotade arter och deras nödvändiga livsmiljöer. I projektet samverkar länsstyrelserna i 14 
län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, 
Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.  
Mer info: http://www.lifetaiga.se 
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