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Ordförande har ordet
Vi har nyss lämnat 2014
bakom oss, ett år där vi inom
SSR fortsatt arbetet med att
finna bra rutiner kring
organisationen framförallt
med fokus på ekonomin. Det arbetet börjar nu ge effekt och
vi kommer under 2015 att ta ytterligare steg mot att skapa en
organisation som stärker medlemmarna såväl intern som
externt. Jag hoppas att alla ni delger oss våra synpunkter och
bidrar till att utveckla SSR.
Den gångna hösten och vintern hittills har varit besvärlig för
många av oss som är verksamma inom renskötseln. De
klimatförändringar som sker är något som redan påverkar oss
idag och kommer fortsättningsvis att göra det. Att arbeta med
denna fråga är något vi måste prioritera.
En annan viktig fråga är att lyfta våra frågor till riksdag och
regering. Efter december månads turbulens i riksdagen har vi
nu fått klarhet i vilka ministrar som kommer ansvara för våra
frågor. SSR kommer under vårvintern att arbeta för att dessa
ministrar tar sig tid att sätta sig ner tillsammans med oss för
en första diskussion kring våra framtidsfrågor.
Jörgen Jonsson

Landsmötet
I skrivande stund är den slutliga orten för Landsmötet ej
klart. Mötet kommer att genomföras i Norra Norrbottens
region, kallelse till Landsmötet kommer att gå ut inom kort
samt ytterligare information.
Val
Under Landsmötet 2-4 juni kommer det ske val till
Norrbotten norra (nuvarande Gudrun Kuhmunen med Aslat
Simma som suppleant), Västerbotten (nuvarande Åsa Baer
med Tobias Jonsson som suppleant), sameföreningarna
(nuvarande May-Britt Öhman med Alf-Anders Emanuelsson
som suppleant) samt ordförande (nuvarande Jörgen
Jonsson). Kontakta redan nu valberedningen eftersom

valberedningens förslag måste vara klart en månad innan
Landsmötet för att hinna komma med i handlingarna. För
Norrbotten norra kontakta Maria Pittja eller Lars-Göran
Marainen, för Västerbotten kontakta Olle Larsson eller
Inger Baer-Omma och för sameföreningarna Inge Frisk
eller Eva Conradzon.
Motioner
Motioner är en rättighet och en möjlighet att lyfta frågor
till SSR:s högsta beslutande organ – Landmötet.
Välkommen med motioner till Landsmötet. Motioner skall
vara kansliet tillhanda senast 1 mars 2015. Dessa kan
skickas per post eller per mejl till info@sapmi.se

Förmåner och rabatter för SSR:s
medlemmar
SSR har under hösten påbörjat ett arbete med att skapa
kontakter med företag som kan erbjuda varor och tjänster
till ett förmånligt pris för våra medlemmar. Detta arbete
kommer fortsätta under våren. Vår förhoppning är att
dessa varor och tjänster skall passa såväl sameby,
sameförening som enskilda. Utbudet av dessa varor och
tjänster kan komma att variera under året, vi hoppas att på
så sätt hitta erbjudanden som passar så många som
möjligt. Under 2015 kommer ni att få ta del av flera
erbjudanden via e-post och månadsbrev och vi hoppas att
ni under året kommer finna något av dessa erbjudanden
intressanta.

Motorsågskörkort
Från 1 januari 2015 är det obligatorisk med
motorsågskörkort när man skall utföra arbete åt någon
annan eller arbete på annans mark. SSR arbetar med att ta
fram förmånliga priser för utbildningar och kommer gå ut
med ytterligare information i frågan inom kort.

Konkurrerande markanvändning –
mineraler
SSR har tillsammans med projektet ”Mot markintrång i
Sápmi” arbetat fram en ansökan för fortsatt arbete med
samordning kring dessa frågor. I dagsläget har vi inte fått
något besked om finansiering, men fortsatt arbete med att
söka medel för detta fortgår. Den 17 februari kommer SSR
tillsammans med bland annat Girjas , Laevas, Vapsten och
Sirges samebyar att anordna en träff med ett flertal
miljöorganisationer för att diskutera gemensamma
beröringspunkter samt att ge miljörörelsen en inblick i
renskötseln.
Den 26-27 januari genomfördes en tvådagars konferens
”Framtidens Gruv och Mineralindustri”. SSR deltog i en
workshop med efterföljande paneldebatt tillsammans med
bland annat Bergstaten, Christina Allard (LTU) m.fl.

Rovdjur
Rovdjursgruppen genomför ett tvådagars möte i Umeå under
början av februari. Under dag två har vi bjudit in
länsstyrelserna för att diskutera arbetet med genomförande
av toleransnivåer och övriga frågor som SSR vill lyfta. Under
mötet kommer också Laponias projekt om järvinventering att
redovisas för oss. Ett av syftet med mötet är att lyfta vår syn
på hur arbetet med toleransnivåerna fungerar i praktiken,
samt vilka steg som är nödvändiga att vidta för att komma
vidare i processen.

Möte med Naturvårdsverket
Den 27 januari träffar SSR Naturvårdverkets generaldirektör
för att lyfta fram Landsmötets resolutioner kring vilka parter
som skall delta i olika arbetsgrupper och utredningar som
Naturvårdsverket genomför. Landsmötet har uttalat vid
flertal tillfällen att SSR är den part som företräder
rennäringen i frågor kopplade till renskötseln och att det inte
är tillräckligt att enbart kalla Sametinget till olika möten och
processer.

FSC
Den svenska skogsbruksstandarden är under revision, en ny
standard förväntas vara antagen och klar under 2016. I detta
arbete ingår bland annat att tydliggöra FPIC och dess
betydelse för skogsbruk-rennäring. Under detta arbete
kommer SSR kontakta några samebyar för att få en bild av
samebyarnas syn på samråden. SSR kommer när den nya
standarden införs att genomföra utbildningsinsatser för
samebyarna.

Regionala möten
Under veckorna 9-10 kommer kansliet tillsammans med
de regionala styrelseledamöterna att genomföra möten.
Information om datum, plats och tid kommer att skickas
ut i separat info.

Samisk utbildningsfestival
Helgen 20-22 februari arrangerar Sametingets
språkcentrum i samarbete med Sámi Allaskuvla, Sámi
lohkkanguovddás och Sáminuorra en samisk
utbildningsfestival i Gällivare. Under helgen kommer
arrangörerna visa på vilka möjligheter man har som ung
om man väljer att satsa på att utbilda sig inom samiskan.
Målgrupp är samiska ungdomar i åk 9 och övriga samiska
ungdomar upp till 25 år.
Kontakt: patricia.fjellgren@sametinget.se

Bágo - nybildad skribent- och
författarförening
Under Jokkmokks marknad arrangerar den nybildade
samiska skribent- och författarföreningen Bágo
tillsammans med Samernas författarskola flera
författarsamtal. Lokal: Sparbankssalen, Ája, Jokkmokk
Torsdag den 5 februari:
Kl. 10.00. Öppning av utställning. Maj-Britt Larsson,
bilder Anne Wuolab, texter.
Kl. 10.30–12.00. Författarsamtal: Anne Wuolab och
Rawdna Eira.
Kl. 13.00. Lansering av antologin ”Mån lav synonyma.”
Författarna läsertexter ur boken.
Under hela torsdagen är det bokförsäljning, Bágo värvar
medlemmar och nya elever till Författarskolan.
Fredag den 6 februari:
Kl. 10.00. Författarsamtal med Anne Wuolab, Niilas
Holmberg och Apmut Ivar Kuoljok.
Kl. 09.00–12.00. Utställning, skrivarkafé, bokbord, mingel
samt medlemsvärvning till Bágo.

SSR:s styrelse och personal går en
utbildning i diskrimineringsfrågor
SSR:s styrelse och personal kommer under 2015 genomgå
en internutbildning i de olika diskrimineringsgrunderna
(kön, könsidentitet eller könsuttryck, etniskt tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder). Det övergripande syftet med
projektet är att SSR:s styrelse skall ta fram en
handlingsplan mot diskriminering.

Projektet finansieras av MUCF (Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor). Den första heldagsutbildningen
hölls den 7 januari och nästa utbildning hålls den 27 april.

Föreläsarna på seminariet i Lycksele:

På bilden är SSR:s styrelse, personal och föreläsarna Tobias
Poggats, Queering Sápmi och Adriana Aurelius,
jämställdhetsutvecklare på Sametinget.

Seminarium i Lycksele
Den 22 januari arrangerade SSR och Cesam, Centrum för
samisk forskning, det näst sista seminariet i temaserien "Det
samiska samhället i historia och nutid". Temat var aktuell
samisk
forskning.
Seminariet
hölls på
Skogsmuséet i
Lycksele.
På bilden ses
några av
åhörarna:
Jonas
Stinnerbom
med sonen
Isak 5 år och
Cecilia
Andersson,
Vilhelmina
norra sameby.

Från vänster: Malin
Brännström, Christina StormMienna, Åsa Össbo, Annette
Löf.
Åsa Össbo höll föredrag om
hur utbyggnaden av
vattenkraften påverkat Sápmi.

Några deltagare på seminariet

Aktavuohta
Förra året avslutades med det glädjande beskedet att vi
beviljats medel från Arvsfonden för fortsatt
verksamhet under 2015.
Aktavuohtas tredje träff hölls i Kiruna i mitten av
januari. Första dagarna ägnades i huvudsak åt ”Renens hälsa”
tillsammans med Ulrica Rockström Svdhv och Birgitta
Åhman SLU. Teori varvades med praktik där deltagarna bl. a.
fick lära sig att dissekera renar för att själva kunna avgöra vad
som gått snett om oturen varit framme. Vi hade också
förmånen att ha SSR:s ordförande Jörgen Jonsson på plats
några dagar, han delade med sig av sina erfarenheter från att
bedriva renskötsel på flera olika platser.

Den tredje dagen var det återigen dags för de fiktiva
samebyarna att hålla årsmöte, där diskussionerna denna
gång handlade om hur byarna valde att hantera
förutsättningarna i adaptiva samebyar.
Aktivt deltagande resulterade i intressanta tankar
och diskussioner! Dagen avslutades med ett studiebesök på
Sametinget och en diskussion med Ingrid
Inga, Samelandspartiet. Den planerade lavvu-diskussionen
med Sametingets två största partier uteblev tyvärr på grund
av ett sent återbud.

Den sista dagen ägnades åt Gruvproblematiken med ett
studiebesök i Kirunagruvan. Bergmästaren Åsa Persson
inledde dagen med att beskriva hur vägen ser ut mellan
undersökningstillstånd till gruva. Störst intryck gjorde
dock representanterna från Niila Inga Laevas, Matti
Berg Girjas och Janne Svonni Gabna som visade
och berättade om
konsekvenserna för
renskötseln av gruvan,
staden och
statsflytten. Träffen av
slutades med smakworkshop på Spis i
samarbete med
Renlycka.

Planeringen är nu i full gång för nästa träff som kommer
att gå av stapeln i Umeå i början av
mars. Följ Aktavuohta på Instagram! Sidan uppdateras
fortsatt varje dag av en deltagare per vecka med bilder från
sin vardag.

Projekt Renlycka går mot sitt
slut
Den 19 januari hade projektet sitt sista
avslutande rådslag på Tràhppie i Umeå.
Huvudtemat för rådslaget var “Framtiden
för kvalitetssigillet Renlycka”.

Grattis Christina
Under SSR:s sedvanliga julglögg som hölls den 2 december
lottade vi ut ett bokpaket med samiska böcker. Glad
vinnare blev Christina Hammarström,
Hushållningssällskapet, Umeå.

Sigillet har hittills finansierats av projektet Renlycka och idag
finns tio Renlycka-godkända förädlingsföretag.
I december samordnade Renlycka ett möte mellan SSR, Slow
Food Sápmi och Visit Sápmi om hur en framtida organisering
av samisk mat och turism skulle kunna se ut. Sametinget har
gjort en utredning bland annat om hur branschorganisationer
skall kunna samarbeta/ordnas för att få en effektivare
resursanvändning och ökad stabilitet för utvecklingen av
samisk näringsverksamhet. I samband med detta finns en
diskussion att samordna administrationen och
organiseringen kring Slow Food Sápmi, Renlycka samt Visit
Sápmi för att stärka dessa tre organisationer, eftersom ingen
av dem idag har resurser att bli bärande var för sig.
Efter mötet tog Renlyckas styrgrupp beslutet att initiera en
diskussion och undersöka medlemsföretagens inställning till
en överflyttning/sammanslagning av Renlycka kvalitetssigill
till/och Slow Food Sápmi. SSR:s styrelse har därefter beslutat:
– Att medverka till att Renlycka kvalitetssigill organiseras
gemensamt med Slow Food Sápmi och Visit Sápmi.
– Att fortsätta samarbetet med samisk mat och turism med
tanke på dessa verksamheters nära koppling till renskötseln,
de samiska markerna och kulturmiljöerna.
Rådslaget är i enlighet med de enskilda medlemsföretagen
positivt till ovanstående utveckling.
Rådslaget diskuterade i övrigt kopplingen pris-kvalité på
renkött och uppföljning av kvalitetskontrollen som skett
nyligen hos Renlyckaföretagen. Vidare informerades om den
nya lagstiftningen om märkning av livsmedel; de nya reglerna
om märkning av produkter med fokus på märkningen om
förhållandet mellan protein-/kollagenhalt i köttfärs. Det
uppdaterades om vad som händer med PAH och
Ursprungsmärkningen av Suovas. Till slut beslutades om
layout på den nya receptbroschyren som är under
produktion.
Ett nytt företag har ansökt om Renlycka kvalitetssigill
Jillie Ren och Vilt AB; ett nybildat företag som tagit
över styckeriet i Ljusnedal efter Blindh Ren AB. Renlycka har
haft utbildning av personalen nu i januari.

Kalendarium
26-27 jan Konferens om Framtidens Gruv och Mineral,
Stockholm
27 jan
Möte NV generaldirektör, Stockholm
27 jan
Möte med Kanadas Ambassadör
3-4 feb Rovdjursgruppens möte, Umeå
5 feb
Möte internationella FSC, Umeå
17 feb
Strategimöte om gruvor, Stockholm
1 mars
Sista dag för inlämnande av motioner till
landsmötet 2015

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.

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
Ol-Johán Sikku
Marja Ek
Anna-Marja Kaddik
Mirja Lindberget
Maria Boström
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
070-171 80 34
070-683 98 90
070-367 66 56
073-656 61 68
070-600 27 82
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 och nedan.

SSR har flyttat till Ersboda
SSR flyttade 1 september till Ersboda nära Biltema och SVT.
Adressen är Formvägen 16, 906 21 Umeå
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Till alla samebyar!

Problem i samband med utfodring av
renar i hägn?
Denna vinter finns viss möjlighet till gratis veterinärbesök och
obduktion vid sjukdom och/eller dödsfall av renar utfodrade i
hägn.
Med anledning av förra vinterns allvarliga betessituation och det stora antal renägare som fick
utfodra sina djur med många efterföljande sjukdomsproblem, önskar vi denna vinter komma i
kontakt med de renägare som får problem i samband med utfodringen.
Uppstår dödsfall och/eller sjukdom (tex diarré, oförklarlig avmagring, skvalpmage/sur våm,
blöt buk, slöhet eller sår i munnen (nekrobacillos) etc) är det bra om ni omgående hör av er till
Ulrika Rockström på Svenska Djurhälsovården eller Birgitta Åhman på Sveriges
Lantbruksuniversitet. Detta för att vi ska få en uppfattning om vilka problem som uppstår och
därmed få mer kunskap och möjlighet till rådgivning och eventuella insatser i form av obduktion
och provtagning.
Vi planerar även att tillsammans med foderföretagen, intresserade renägare och lokala
veterinärer ta fram ett dokument om utfodring och dess hälsorisker. Alla är mycket välkomna
att höra av sig till oss med tips, tankar och ideér.
Fram till och med februari 2015 har vi blivit beviljade EU-medel från Jordbruksverket, som
möjliggör att renägare som får problem i samband med utfodring, kan få besök på plats i hägn
samt gratis utförda obduktioner. Tillgängliga medel är begränsade, vilket innebär att vi vid varje
enskilt fall gör en individuell bedömning avseende behov av besök/obduktion.

Vänligen kontakta,
Veterinär Ulrika Rockström, Svenska Djurhälsovården
Ulrika.rockstrom@svdhv.org
070-524 37 90
Professor Birgitta Åhman, Sveriges Lantbruksuniversitet
Birgitta.ahman@slu.se
070-251 53 07

Hälsningar, Ulrika Rockström och Birgitta Åhman
Svenska Djurhälsovården AB – Växel 0771-21 65 00 – www.svdhv.se
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