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Ordförande har ordet

Renbeteskonventionen

Året närmar sig sitt slut och
jag känner en stor
tillfredställelse över det arbete
som genomförts av oss
tillsammans. Det har varit ett
år fullt av många händelser av både stor och liten karaktär
men där alla delar har betydelse.

SSR har varit i kontakt med Näringsdepartementets
ansvariga tjänsteman i frågor kopplade till konventionen.
De signaler som gavs vid mötet i Luleå om att ett förslag
från Sverige och Norges regeringar skulle komma innan jul
verkar helt vara Norges egen agenda. För Sveriges del så
avser regeringen att genomföra 3 regionala möten för
sakägare (såväl samebyar som eventuellt andra ex
markägare). Vid dessa möten kommer både regeringens
tidigare förslag i vissa delar presenteras men också den
samiska arbetsgruppens förslag. Dessa möten kommer att
ske under våren (ej klarlagt när än). Departementet var
också tydliga med att det krävs lagförslag och eventuella
förändringar och att detta i sig kräver tid. Således kan vi
konstatera att arbetet fortskrider men något förslag under
2015 kommer inte.

Jag kan konstatera att SSR har flyttat fram sina positioner
som företrädare för renskötseln, framförallt mot bakgrund av
att departementen har tagit till sig de signaler som skickats till
dem från bland annat samebyarna. Mitt mål är nu att SSR
flyttar fram positionerna ännu mer och blir den naturliga
parten för myndigheter och beslutsfattare.
När jag summerar året kan jag återigen konstatera att Jaktoch fiskemålet fördröjs, det känns naturligtvis inte bra. Jag
hoppas dock att tingsrättens dom som kommer i februari
2016 är välformulerad och till vår fördel.
SSR har under de senaste åren haft en ansträngd ekonomi
som till viss del påverkat kansliets verksamhet, vi kunde dock
vid Landsmötet i år presentera ett positivt resultat. Trenden
håller i sig även för 2015 vilket är glädjande. Jag och styrelsen
är dock medvetna om att det kommer att krävas hårt arbete
för att vi skall uppnå de resultat som Landsmötet ställt på
organisationen.
Avslutningsvis vill jag önska er alla en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År.
Jörgen Jonsson

Girjasmålet
Tingsrätten i Gällivare meddelade i december att datum för
meddelande av dom återigen flyttas fram, nytt datum är satt
till den 3 februari kl. 11:00.

Rovdjur
Överklagan av skyddsjakts beslut
SSR har tillsammans med berörda samebyar överklagat
skyddsjaktbeslutet om järv i Jämtland, samma sak kommer
att ske med Lodjursbeslutet i Västernorrland. Första frågan
här gäller om beslutet går att överklaga över huvud taget då
det enligt jaktförordningen ej är överklagbart. Det har
dock klarlagts av Högsta förvaltningsrätten i december.
Domstolen fastslog att det inte är förenligt med EU-rätten
att överklagande gällande rovdjur enbart kan prövas av
myndigheter, utan det ska vara möjligt att pröva i domstol.
SSR har valt att driva frågan om järv och lo till domstol då
det är av principiell vikt för det fortsatta arbetet med
toleransnivåer.
Enkät örnpredation
SSR har nu skickat ut en enkät om örn, denna är det viktigt
att byarna fyller i och returnerar till oss. Svaren kan skickas
via mejl eller vanlig post. Enkäten är en del i arbetet med
ett landsmötesuttalande från Umeå 2014 gällande studier
på örnpredation. Enkäten har tagits fram tillsammans med
bland annat viltskadecenter och Göteborgs universitet,

detta för att frågorna ska bli så relevanta som möjligt utifrån
att de skall presenteras för beslutsfattare. Resultatet från
studien kommer att presenteras för departement i syfte att få
riktade forskningsinsatser i ärendet.

Författaren Christina Allard är jur.dr. lektor vid Luleå
tekniska universitet och försteamanuensis II vid UiT
Norges arktiske universitet.

Möte med Naturvårdsverket
SSR kommer i januari att träffa Naturvårdsverkets
generaldirektör Björn Risinger. Mötet kommer att fokusera
på bland annat, rovdjur och toleransnivåer för rennäringen.
SSR anser det av största vikt att arbetet med toleransnivåer
inte får stanna av. Andra frågor på agendan kommer att vara
knutna till de olika miljömål som berör renskötseln.

Trafik/järnväg
Denna fråga är ständigt återkommande för SSR. Arbetet med
frågan kommer att intensifieras under vinter/vår 2016. SSR
kommer inom kort att gå ut till byarna med
förfrågningsmaterial, här är det viktigt att ni responderar.
SSR kommer framförallt att lyfta frågan i högre instans än
tidigare för att komma framåt och hitta hållbara lösningar.

Boken släpps torsdagen den 14 januari 2016 kl. 16.30 på
Luleå tekniska universitet. Under boksläppet samtalar
författaren med advokat Camilla Wikland som förde
samebyarnas talan i Nordmalingsmålet. Mingel med dryck
och tilltugg samt bokförsäljning från 16.30.
Boken finns även att köpa på www.adlibris.com, 249 kr
plus porto, eller www.bokus.com eller också kan du
beställa via bokhandeln.

Nytt projekt
SSR har beviljats drygt 4,6 miljoner kr av Europeiska
Socialfonden för att genomföra utbildningsprojektet Ovttas.
Projekt påbörjas vid årsskiftet och under 22 månader framåt.
Övriga finansiärer är Region Västerbotten och Länsstyrelsen
Norrbotten.
Projektet innefattar utbildningsinsatser för samiska
företagare och samebyar med syfte att höja deras
konkurrenskraft och förutsättningar för innovation.
Projektledare för projektet är Anna-Marja Kaddik.

Regionala möten
Regionala möten kommer att ske i februari. Ytterligare
information om datum och plats kommer i januari.

Ny bok om renskötselrätt
”Renskötselrätt i nordisk
belysning” författare Christina
Allard. Boken är den första
framställningen som ingående
jämför norsk, svensk och finsk
rätt i fråga om renskötselrätten
och förklarar hur skillnaderna
mellan länderna vuxit fram.
Boken är på 366 sidor.

Enkät om Sámi Duodji varumärket
Samerådet har skickat ut en enkät vars syfte är att kartlägga
hur Sámi duodji-varumräket fungerar och om det behöver
förnyas. Märket ägs av Samerådet och förvaltas av Sámi
duodji-Sameslöjdsstiftelsen. I det fortsatta arbetet vill Sámi
Duodji få in synpunkter från duojarát. Dessa synpunkter
ligger sedan till grund för Sameslöjdsstiftelsens
engagemang med att utveckla märket i samrådet med Sámi
Duodjis systerorganisationer på finsk, norsk och rysk sida
Sápmi. Information om Duodjimärket finns på Sámi
Duodji hemsida:
http://www.sameslojdstiftelsen.com/slojdare/duodjimarket
Länk till Sámi Duodjis enkät:
http://goo.gl/forms/PoeCNWCh3b
Enkäten kommer vara öppen till den 31 december 2015.

Samiska skolminnen under Jokkmokks
marknad
Kom och berätta om dina skolminnen på Ájttes bibliotek,
Jokkmokk lördagen den 6 februari kl. 10.30–12.30.

Vare sig du har du gått på skolkåta, arbetsstuga, nomadskola
eller i kommunal skola är vi intresserade av just din
berättelse.

Arbetet med bildandet av SSRs ungdomsråd är påbörjat
och intensifieras under våren 2016. Mer information om
det fortsatta arbetet med rådet kommer ni kunna läsa här i
kommande månadsbrev.

Det här samtalet är öppet för alla, ingen föranmälan behövs.
Samtalet leds av Åsa Skum som är sameföreningarnas
representant i SSR:s styrelse samt kulturhandläggare Ellacarin
Blind.

Aktavuohta

Kalendarium
24 dec – 3 jan SSR:s kansli stängt. Du kan dock kontakta
oss på våra direktnummer
12-14 jan
Styrelsemöte SSR
13 jan
Möte Arvidsjaur kommun/skogssamebyar
biltestverksamhet
18 jan
Arbetsgruppsmöte nationella
skogsprogrammet
19 jan
Möte sametinget (renmärkesregistret)
25-26 jan
FSC-möte standardrevision
27 jan
Styrelsemöte Cesam
27 jan
Möte landshövdingen i Norrbottens län
29 jan
Möte Naturvårdsverket

Gruppförsäkring för medlemmar

Året går mot sitt slut och därmed också Aktavuohta. Det har
varit en fantastisk tid, både rolig och lärorik. Vi vill rikta ett
stort tack till ungdomarna och hoppas möta er igen så snart
som möjligt. Ett stort tack även till alla samebyar, föreläsare
och finansiärer för ert bidrag till ett lyckat projekt. Det är
med stolthet och lite vemod vi nu avslutar projektet.
SSR ser ett stort behov av satsningen och hoppas kunna
erbjuda fler möjligheten att delta i liknande projekt i
framtiden.
Under hösten har vi samlat många av de bilder som har
presenterats av deltagarna under sista året på Instagram och
bilder från träffarna i en folder. Den har nu tryckts och finns
att köpa här på SSR för 25 kr (50kr inkl. frakt.) Skicka ett mail
eller hör av er till Totte på kansliet för att beställa!

Vi vill påminna om att SSR för 5 år sedan förhandlade
fram en försäkring till våra medlemmar. Där finns t ex
ersättarförsäkring med som varit borta många år. Läs mer
på SSR:s hemsida www.sapmi.se, klicka på Medlemmar så
hittar du information.

Telefonnummer
Jenny Wik Karlsson
090-14 11 83
Fredrik Juuso
090-14 11 84
Ellacarin Blind
090-14 11 82
Britt-Marie Barruk
090-14 11 81
Hans Liebetrau
090-14 11 85
Totte Nordahl
090-14 11 86
Anna-Marja Kaddik
Mirja Lindberget
Jörgen Jonsson (ordförande)

072-202 12 00
070-229 76 28
070-362 04 78
070-646 07 65
070-736 14 19
076-126 42 42
070-367 66 56
073-656 61 68
070-570 55 56

Besök gärna vår hemsida www.sapmi.se för mer
information.
Gilla oss på Facebook facebook.sapmi.se

Telefontider på kansliet
Ni kan ringa tidigare men då får ni ringa på direktnumren.
09.00 – 10.30 och 15.00 – 16.00
Detta är tiden för växeln, övrig tid går det bra att ringa på
direktnummer om ni söker någon särskild, telefonnummer
finns på www.sapmi.se under kontakter.
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Vi hjälper dig gärna med

TRYCK PÅ KLÄDER
• Mössor
• Jackor
• Tröjor
• T-shirts
• Ryggsäckar
• Kepsar
• Give aways

och mycket mer...

info@tryckeriet.nu • 0951-100 17 • Blåvägen 246, Storuman

