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Ordförande har ordet

Toleransnivåer för rennäringen

Den 10 december 2013 fattade
riksdagen beslut om att anta
regeringens förslag till ny
rovdjurspolitik. I detta förslag
finns en toleransnivå för
rennäringen med. Att riksdagen nu antagit en högsta nivå för
skador orsakade av rovdjur på rennäringen är ett steg i rätt
riktning. Nu påbörjar vi nästa arbete att uppnå målen samt
finna verktyg för hur vi når dit.

Regeringen beslutade den 10 december att anta en
toleransnivå för rennäringen. Nu påbörjars arbetet med att
implementera denna. SSR:s rovdjursgrupp kommer att
träffas under januari för att påbörja arbetet från SSR:s sida.

Inledningen på vintern har varit bekymmersam för många av
våra medlemmar. Vid en rundringning den 19 december så
svarade omkring 20 samebyar att betesförhållandena var
mycket besvärliga. Flera områden har låsta eller fläckvis låsta
beten. SSR kommer bevaka frågan under hela vintersäsongen
och arbeta för att beslutande myndigheter snabbt och
effektivt går in med insatser.
Året som gått har varit händelserikt på många sätt. SSR
genomför flera förändringar både på kansliet och i sättet att
arbeta på. Min förhoppning och ambition är att vi under 2014
får en närmare kontakt med er och att den verksamhet som vi
bedriver är meningsfull och relevant.
En god fortsättning på det nya året!
Jörgen Jonsson

Rovdjur
Stakeholder meeting i Bryssel
SSR deltog vid ett möte den 5 december i Bryssel anordnat av
EU:s direktorat för miljö och natur. Vid mötet deltog flera
inbjudna sakägare från alla medlemsländer. Syftet med mötet
var att diskutera möjligheter att nå framgång med
förvaltningen av de stora rovdjuren tillsammans med de som
berörs av rovdjuren. Vid mötet framkom det klart och tydligt
att många berörs av rovdjur även utanför Sverige och att
problemen är ökande. Arbetet på den internationella arenan
kommer att fortsätta under 2014, idag är det dock oklart
under vilka former. För SSR:s del har det varit viktigt att lyfta
upp rennäringens problem på en högre nivå för att försöka
skapa en förståelse för situationen i Sverige.

Konkurrerande markanvändning
SSR:s nyinrättade markanvändningsgrupp kommer att
träffas för första gången i februari, då arbetet med att ta
fram en mineralpolicy för SSR påbörjas. Policyn kommer
att presenteras vid landsmötet för beslut.

Aktavuohta – SSR:s ungdomsprojekt
SSR har fått medel för ett ungdomsprojekt beviljat.
Projektet kommer att pågå under 2014. Rekryteringen är
snart klar och arbetet är igång. Information om projektet
och hur man ansöker kommer inom kort. SSR ser gärna att
ni i samebyarna uppmuntrar och stödjer era ungdomar att
söka.

Biegke
Svenska Samernas Riksförbund inbjuder genom projektet
Biegke till ett heldagsseminarium om renskötsel och
vindkraft. Seminariet riktar sig till såväl samebyar som till
alla verksamhetsutövare som på olika sätt kommer i
kontakt med rennäringen vid etablering av vidkraft.
Seminariet syftar till att vara en mötesarena för
erfarenhetsutbyte.
Datum: 18 februari 2014
Tid: kl. 10.00 – 16.00 Folkets Hus, Umeå
Program
10.00
Inledning
10.15
Forskning – nu och framåt Anna Skarin SLU
11.30
Frågor och diskussion
13.00
Sameby – erfarenheter kring
vindkraft/renskötsel
13.45
Projektör – erfarenheter kring
vindkraft/renskötsel
15.00
Diskussion
Programmet är inte helt fastslaget utan kan komma att
ändras.

Seminariet är kostnadsfritt. Projektet står för milersättning,
skattefria delen och hotellrum vid behov. Samåkning i den
mån det är möjligt.
Anmälan till info@sapmi.se eller 090-14 11 80, ange också om
ni behöver hotellrum.

Trafikdödade renar
Varför ska anmälan skickas till
Trafikförsäkringsföreningen (TFF)?
TFF registrerar alla inskickade anmälningar om påkörda
renar i ett register som sedan skickas till Jordbruksverket som
sammanställer viktig branschstatistik. Det är därför viktigt att
alla uppgifter på skadeanmälan är ifyllda. Därefter skickar
TFF anmälan till det handläggande bolaget, se nedan.
Vem sköter handläggningen av ditt ärende?
Om det påkörande fordonet är känt och har en
trafikförsäkring, utreds och handläggs ärendet av fordonets
trafikförsäkringsbolag. Ersättningens omfattning och storlek
är en fråga mellan renägaren och trafikförsäkringsbolaget.
TFF har inget ansvar i dessa ärenden och ska därför inte
betala för sådana renar som renägaren menar har skadats vid
olyckan men som trafikförsäkringsbolaget inte vill ersätta.
Om det påkörande fordonet är okänt eller om det är känt
men saknar trafikförsäkring, utreds och handläggs ärendet av
TFF. Om bilen är utländsk, utreder TFF skadan.
När är man berättigad ersättning?
För att ersättning för trafikdödade renar skall utbetalas räcker
inte enbart renägarens uppgifter. Ägaren kan därför inte själv
göra identifieringen. Uppgifter från bilföraren och från andra
än renägaren som varit på platsen och sett/identifierat den
skadade renen, har ett högt bevisvärde och räcker normalt.
Om en ren hittas i anslutning till en väg (t.ex. vid
snösmältningen) och har typiska påkörningsskador, skall
även beviskravet anses vara uppfyllt.
På ”skadeanmälan – trafikdödad ren” skall uppgifter om vem
som identifierat renen samt vem som ägde renen framgå.
Ersättningsregler
Ersättningsreglerna är bestämda i överenskommelsen som
gjordes mellan TFF och Svenska Samernas Riksförbund (SSR)
i maj 1994.
Ersättningsbeloppen för renar revideras varje år, från 1
oktober.
Det som inte ersätts är:
-

Eftersök och identifiering
Ofödd och född kalv som förloras på grund av att
honrenen blivit påkörd

Ersättningsnivåer
Ersättningsbeloppen revideras årligen per 1 oktober med
beaktande av förändringar i kilopris och statligt prisstöd.
Årets revison har genomförts och innebär att nedan
angivna ersättningsbelopp rekommenderas för skadefall
inträffade från och med 2013-10-01:
Årskalv (under 1 år):
Vuxen honren (vaja):
Vuxen hanren (tjur):

1 768 kr
3 630 kr
2 332 kr

Reflexförsedd vaja ersätts med 100 kr utöver ovanstående
belopp, d v s 3 730 kr. Ersättning för identifiering och
eftersök ersätts ej.
Tamhärk och körren skall värderas av SSR och skickas in
tillsammans med skadeanmälan och polisrapporten.
Kontakta SSR-kansliet i förekommande fall.
Blankett skadeanmälan
Påkörd ren ska anmälas via blanketten ”Skadeanmälan
ren” som finns på TFF:s hemsida alternativt kontakta TFF
eller SSR-kansliet. Till denna blankett skall alltid
polisrapport bifogas.
http://www.tff.se/sv/For-forsakringsbolag/Blanketter-ochinformationsmaterial/

AKKA – NDPC
Arbetet med att ta fram underlag för en samisk
företagsmässa i Umeå 2014 har kommit till fasen med
slutrapportering till finansiärerna. Resultat av enkäter och
intervjuer visar på ett intresse att genomföra aktiviteten
och lokaliseringen samt tidpunkt är preliminärt klar.
Arbetet med att söka finansiering för mässan under
landsmötesdagarna 15-17 augusti 2014 har inletts och
förhoppningen, om finansiärerna vill, är att planeringen av
mässan kan inledas under våren.
Fredrik Juuso, projektledare

AKKA – Mål 2
SSR har beviljats medel av Tillväxtverket- Mål 2,
Länsstyrelsen Norrbotten och Region Västerbotten för att
genomföra förstudien AKKA.
Syftet är att förbereda för ett kommande
genomförandeprojekt genom att sammanställa erfarenheter,
inhämta information, skapa nätverk med relevanta aktörer
inom systemet och se över IT-användningen i målgruppen.
Projektmålet är att ta fram en plan för genomförande av en
sammanhållen insats för utveckling av befintliga företag
ägda av samer och skapande av nya företag ägda av samer.
Målet med genomförandeprojektet, som tar vid efter detta
projekt, är ökad konkurrenskraft i samiska företag. Det
innebär bland annat att:
• företagen skall få ökad omsättning och vinst
• företagen skall få bättre förutsättningar
för export och produktutveckling
• samiskt näringsliv skall ha större
branschdivergens
Den primära målgruppen är samer i
Norrbottens- och Västerbottens län och då både
samer som redan har företag och samer som har
ett intresse av att starta företag. Särskilt viktiga är
samiska kvinnor. De sekundära målgrupperna är
projekt som idag bedriver företagsutvecklande
verksamheter för samer samt aktörer som driver
företagsutvecklande insatser i stort, t.ex. Almi
och kommunernas näringslivsfunktioner.
Arbetet just nu består i att identifiera samiska
företag och genomförda företagsutvecklande
insatser för att utreda nuläget. Ett första
styrgruppsmöte har genomförts i november, där
ALMI, Sametinget, Sajtte-projektet och Arvidsjaurs
kommun deltog.
Kommande aktiviteter är att ordna regionala
arbetsmöten där Samebyarna och samiska
företagare ska få göra inspel på hur man ser på
företagssamhet och utveckling.
Fredrik Juuso, projektledare

Centrala Samrådsgruppen och
Skogsgruppen
Nästa möte är den 19 februari i Östersund. Kontakta era
regionala ombud i SSR:s skogsgrupp eller
näringskonsulenten för att lyfta frågor gällande
skogsbrukets påverkan på renskötseln.
SSR:s skogsgrupp 2013-2015:
Norrbotten:

Lars-Evert Nutti

Lars-Nila Sjaggo

Skogsbyarna:

Thomas Stenlund

Anders Persson

Västerbotten:

Magnus Andersson Åke Larsson

Jämtland/Dalarna: Thorbjörn Åhren

Martin Eriksson

Påminnelse – FSC
Den nuvarande FSC-standarden trädde i kraft 1 juni 2010.
Den har inneburit avsevärda förbättringar av princip 3
som gäller ursprungsfolkens rättigheter.
För att standarden skall fungera och förbättras krävs att
samebyarna använder sig av systemet och aktivt följer upp
och anmäler eventuella avvikelser. Utmaningen vi nu står
inför är att vi få till ett fungerande rapporteringssystem. Vi
inom SSR-kansliet tar emot den första kontakten från er
och hjälper er vidare i det fall avvikelseanmälningar skall
göras.
Vad vi i SSR vill göra är:
•

föra statistik över avvikelser

•

stötta byarna att skriva avvikelseanmälningar

•

vara behjälpliga vid samråd och följa upp samråd

•

utföra stickprovskontroller ute i fält för att se hur
utfallet av samråden uppfylls

•

implementera ett forum för att diskutera utfallet
av samråd mellan byarna och

•

stärka det internationella samarbetet inom FSC
med andra urbefolkningar

För att detta skall vara möjligt behöver vi er hjälp och att ni
tar kontakt med oss när avvikelser har skett så att vi kan
föra ärendet vidare. Kontaktperson för dessa ärenden är
näringskonsulent Fredrik Juuso.
Ring mig direkt så hjälper jag er vidare i frågor som rör
FSC-standarden.

Bedriftutvikling i den grenselöse
regionen Sápmi
Den femte samlingen kommer hållas i Umeå under
kulturhuvudstadsåret 2014.
Temat är «Fra lokalt til globalt marked. Profilering,
distribusjon og salg.» Samlingen startar tisdag den 4 mars
kl. 17.00 och avslutas fredag den 7 mars kl. 11.30.

Foto: Maria Boström

Kompetensutveckling skogsbruk rennäring
Lanseringen av webbutbildningen ”Skog och Ren” är tyvärr
fortfarande försenad p.g.a. att parterna inte är helt överens
om textinnehållet. Men vi närmar oss och siktar på lansering
under januari.
I webbutbildningen får du lära dig om hur de FSCcertifierade skogsbolagen bedriver skogsbruk, vad
Skogsvårdslagen säger och vad det innebär att vara FSCcertifierad. Du får även veta vad de skogliga tjänstemännen
som samråder med samebyarna får lära sig om Renskötsel
och Rennäringslagen. Utbildningen avslutas med ett test. Då
webbutbildningen byggs med EU-medel behövs en
inloggning för varje deltagare, för att få din unika inloggning
skickar du ett mejl till maria@sapmi.se.
Under hösten har Maria besökt både Tåssåsen och Mittådalen. Bilden är från Mittådalens nya anläggning vid Lossen.

Indigee 2
Indigee 2 planerar en konferens för alla projektets deltagare i
Umeå den 27–29 mars.
Bilder och information kommer att läggas upp kontinuerligt
på Indigees Facebook-sida.

Projektet samarbetar med
Västerbottens museum och
under helgen den 7-9 mars
kommer det att arrangeras
en samisk marknad i
Egilhallen på Gammlia. Se
mer information på
www.vbm.se

Gruppförsäkring för medlemmar
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 och broschyren eller ring till
Länsförsäkringar och ange Avtal 1881 så får du hjälp att
teckna försäkringen.

Telefonnummer
Jenny Wik Karlsson
090-14 11 83 072-202 12 00
Fredrik Juuso
090-14 11 84 070-229 76 28
Ellacarin Blind
090-14 11 82 070-362 04 78
Britt-Marie Barruk
090-14 11 81 070-646 07 65
Hans Liebetrau
090-14 11 88 070-736 14 19
Totte Nordahl
090-14 11 73 076-126 42 42
Lars Miguel Utsi
070-296 12 05
Pia Huuva
0927-320 77 070-671 11 05
Maria Boström
090-14 11 86 070-600 27 82
Ol-Johán Sikku
070-171 80 34
Jörgen Jonsson (ordförande)
070-570 55 56
Besök gärna vår hemsida www.sapmi.se för mer
information.

indigee.org facebook.com/indigee

Gilla oss på Facebook facebook.sapmi.se
VisitSápmis hemsida www.visitsapmi.com
Indigees hemsida www.indigee.org

Rådslag Renlycka

Telefontider på kansliet

Renlycka bjuder in alla samiska
renköttsförädlingsföretag till Rådslag i
Umeå den 3-4 mars. Det är under
samiska veckan då mycket annat
händer. Utvecklingsfrågor är det vi ska
diskutera, vi som jobbar med världens bästa kött!

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 och nedan.

