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Ordförande har ordet 
Ytterligare ett verksamhetsår 
ska nu läggas till handlingarna, 
årets Landsmöte står för 
dörren. Återigen får vi tillfälle 
att träffas för att diskutera, 
analysera och dra upp riktlinjer för framtiden. Många viktiga 
frågor finns på agendan och mot bakgrund av de senaste 
årens besvärliga vintrar så är ämnet om renskötselns 
utmaningar och utveckling högaktuellt. Även om 
utmaningarna är många så finns det ändå en stark drivkraft 
och vilja hos våra medlemmar att jobba för att våra 
ungdomar skall ha en möjlighet att ta vid när vi en dag slutar. 
Denna drivkraft måste vi ta tillvara på och använda oss av för 
att påverka och förändra. 

Jag känner också en stor tillfredställelse att SSR för 
verksamhetsåret 2014 redovisar ett positivt resultat. Det har 
varit några svåra år där kansliet arbetat målmedvetet med att 
nå de resultat som Landsmötet fastställt. Nu kan vi som 
organisation börja blicka framåt med tillförsikt även om vi 
vet att det kommer att ta tid. Jag vill också passa på att tacka 
er medlemmar för det stöd ni visat organisationen. Det är 
min övertygelse att vi behöver en stark organisation för att 
möta framtidens utmaningar. 

Jag hoppas att vi möts i Gällivare under Landsmötet och att 
ni som kommer också passar på att besöka Gällivare tingsrätt 
där jakt- och fiskeprocessen pågår från den 25 maj till den 23 
juni. 

Jörgen Jonsson 

Landsmötet lm.sapmi.se    
SSR:s Landsmöte i Gällivare 3-4 juni 
De samebyar och sameföreningar som inte anmält ombud till 
Landsmötet kan fortfarande göra det på lm.sapmi.se eller 
kontakta kansliet på 090-14 11 81. Gäster och övriga som inte 
är ombud anmäler måltider och logi på samma sätt. Varmt 
välkomna! 

Utställningar under Landsmötet 

Det finns möjlighet till utställningar och försäljning under 
Landsmötet 3-4 juni på Quality Hotel & Resort Lapland i 
Gällivare. Boka plats på info@sapmi.se. 

Landsmötesmiddag onsdag 3 juni 
För dig som inte deltar på Landsmötet går det att anmäla 
sig enbart till Landsmötesmiddagen och eftersom Gällivare 
kommun går in och betalar mellanskillnaden mellan en 
vanlig middag och festmiddagen så är priset 280 kr. Detta 
bokas på lm.sapmi.se. Där kan ni även boka måltider om ni 
vill delta på Landsmötet och inte är ombud. Tiden för 
middagen är 19.30. 

Dans under Landsmötet i Gällivare onsdag 3 juni 
Efter Landsmötesmiddagen onsdag 3 juni spelar Dubbelt 
upp upp till dans på Quality Hotel & Resort Lapland i 
Gällivare. Välkomna dit och dansa och umgås med 
landsmötesdeltagarna. Fri entré! 

 

Stämningen mot staten – jakt- och 
fiskeprocessen huvudförhandling 
Den 26 maj kl. 09 inleds huvudförhandlingen i Jakt- och 
fiskemålet i Gällivare tingsrätt. SSR uppmanar de som är i 
närområdet att besöka domstolen under pågående process 
för att visa sitt stöd. Processen är principiellt viktig för de 
samiska rättighetsfrågorna och en av de största i vår tid. 

Huvudförhandlingen pågår även under 
landsmötesdagarna och vi hoppas att deltagare på 
Landsmötet även tar tillfället i akt att besöka 
huvudförhandlingen. Det som är planerat till 2-4 juni är 
Statens sakframställning och tiderna är preliminärt 09.00 – 
16.30. Preliminärt schema för huvudförhandlingen ser ut 
så här:  

26 maj  Yrkanden, inställningar, grunder 
26 – 28 maj  Samebyns sakframställning 
2 – 4 juni  Statens sakframställning 
9 juni  Vittnesförhör Bror Saitton 
10 juni  Sakkunnigförhör Patrik Lantto 
11 juni  Vittnesförhör Per-Nader Rikko och Ingemar 

Blind samt Sakkunnigförhör Mattias Åhrén 
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12 juni  Sakkunnigförhör Nils Johan Päiviö 
15 juni  Sakkunnigförhör Lars Östlund 
15 – 16 juni  Reservdag  
17 juni  Sakkunnigförhör Ingemar Jansson och Maria 

Ågren  
18 juni  Sakkunnigförhör Matti Enbuske 
22 juni  Reservdag 
23 juni  Samebyns slutanförande 
24 juni  Statens slutanförande 
25 juni  Repliker, kostnadsräkningar samt reservtid 
Ta gärna kolten på.  
 

Möte med landsbygdsministern 
Den 22 april träffade SSR landsbygdsminister Sven-Erik 
Bucht. Från SSR deltog ordförande Jörgen Jonsson och 
verksamhetschef Jenny Wik-Karlsson. Vid mötet deltog också 
Sametingets styrelse. En snabb reflektion från mötet är att det 
framgick tydligt att landsbygdsministern inte ville diskutera 
frågor som låg utanför hans departements ansvar, till dessa 
frågor hör bland annat framtida samepolitik samt 
Sametingets roll som myndighet. De frågor som ligger på 
ministerns bord är således enbart renskötselfrågor. Från SSR:s 
sida lyfte vi bland annat rovdjur och framtiden för 
renskötseln i en föränderlig värld. 

Efter mötet med ministern träffade SSR delar av miljö- och 
jordbruksutskottet för en längre diskussion. SSR har även 
begärt ett möte med kulturministern Alice Bah Kunkhe, dock 
har hon skjutit på detta möte. Vi fortsätter dock att söka 
henne för att få till stånd ett möte så fort som möjligt. 

Ordförandekonferens för samebyarna 
20-21 augusti är det dags för SSR:s ordförandekonferens i 
Stockholm. Program och ytterligare information kommer att 
skickas ut inom kort från kansliet. Vid frågor kontakta 
kansliet på info@sapmi.se. 

Markanvändning 

Vindkraft - Beägga 
SSR har beviljats medel av Energimyndigheten för att 
genomföra ett projekt för att inhämta och sammanställa 
kunskap från samebyarna och vindkraftsprojektörerna om 
hur ställda villkor i samband med tillståndsgivningen om 
dialog och samverkan fungerat i praktiken för renskötseln. 
Projektet kommer bedrivas under hösten 2015. SSR kommer 
under hösten att ta kontakt med flera samebyar för att 
inhämta era synpunkter på hur villkoren fungerar i praktiken. 

Projektledare blir Maria Boström som kommer att fortsätta 
arbeta för SSR; 70 % av tiden i Beägga och 30 % fortsatt arbete 
med skogsfrågor. 

Skog 
Arbetet med frågor kopplade till skogsbruket är en av 
SSR:s prioriterade frågor. Inom FSC pågår 
standardrevisionen för fullt, dock är tiden för när den nya 
standarden ska vara klar något försenad. För SSR är den 
viktigaste frågan implementeringen av FPIC vilket är nytt i 
förhållande till nuvarande standard. SSR:s ambition är att 
vi skall genomföra utbildning om FSC och den nya 
standarden så fort den är antagen. 

SSR uppmanar samebyarna att se till att alla 
samrådsprotokoll skickas till Skogsstyrelsen, utan dessa vet 
inte handläggaren av avverkningsärendet vad samebyn och 
markägaren kommit överens om, vilket gör det svårare för 
handläggaren att se till att rätt hänsyn till rennäringen tas 
på vinterbetesmarkerna. 

Om ni inom er sameby vill ha råd och stöd i frågor 
kopplade till skog/renskötsel så hör av er till Maria 
Boström maria@sapmi.se eller Fredrik Juuso 
fredrik@sapmi.se. 

Kartläggning av konkurrerande markanvändning 
SSR bedriver tillsammans med Vilhelmina norra sameby 
och SLU ett projekt som syftar till att synliggöra den 
konkurrande markanvändningen historiskt och i nutid. 
Syftet är att skapa ett verktyg som ska kunna hjälpa 
samebyarna att beskriva kumulativa effekter på ett visuellt 
plan. Delar av resultatet kommer att presenteras på årets 
landsmöte. 

En workshop för myndigheter som arbetar med 
samhällsplanering har genomfört, syftet med workshopen 
var att inhämta deras synpunkter på kumulativ påverkan 
och hur renskötselns intressen bättre kan tillvaratas. Med 
på mötet deltog bland annat Naturvårdsverket, 
Bergsstaten, Länsstyrelsen och energimyndigheten. Det var 
två dagar fyllda av diskussioner som ställde många frågor 
på sin spets. Deltagarna var dock eniga om att det behövs 
verktyg för att förstå rennäringens utmaningar 

Rovdjur 
SSR har beviljats medel för att genomföra en 
rättsutredning avseende ersättning kopplat till rovdjur. 
Denna utredning kommer att pågå under 2015/16. Arbetet 
kommer att påbörjas under hösten, bland annat kommer 
SSR att ta kontakt med flera samebyar för att diskutera 
frågan. 

Inventering 
SSR har tillsammans med sametinget tillsatt en 
arbetsgrupp som jobbar med att ta fram ett underlag 
avseende de brister som finns i dagens inventering. 
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Förutom att identifiera de delar i systemet som brister så 
kommer gruppen också titta på hur framtida system kan se 
ut.  

Med anledning av detta arbete vill SSR ha in era synpunkter 
på inventeringen. Ett separat utskick kommer att skickas till 
samebyarnas rovdjursansvariga med ytterligare information. 
Svar önskas senast den 12 juni. Synpunkter skickas till 
jenny@sapmi.se.  

Tack till SSR 
SSR och Cesam, centrum för samisk forskning Umeå 
universitet, genomförde under kulturhuvudstadsåret en 
föreläsningsserie med tio föreläsningar. Projektet 
finansierades av Umeå2014 samt Sametingets Kulturråd. 
Samtliga föreläsningar genomfördes i Umeå och varje 
föreläsning hade ett tema som belyste aktuella förhållanden i 
Sápmi t.ex. gruvbrytningar, näthatet mot samer samt 
Sametingen i Norge och Sverige. 

  

Aktavuohta 
Sista veckan i maj samlas vi i Vilhelmina för den femte 
träffen. Vi kommer då bl. a. att prata om skyddsjakt, 
vindkraft och skogsbruk. Efter det är det fortfarande några 
ämnen som vi inte hunnit ta upp och planerar därför för en 
ytterligare träff i augusti.  

Aktavuohta har 
tillsammans med Laevas 
sameby lämnat in en 
motion till SSR:s 
landsmöte angående 
skapandet av ett 
ungdomsråd inom 
SSR. Ungdomarna 
efterfrågar en arena där 
renskötseln även fortsättningsvis kan diskuteras och 
där deras åsikter tas tillvara inom SSR.  

Instagramkontot @aktavuohta där deltagarna uppdaterar 
med bilder från sin vardag är uppskattat av många och har 
vid skrivandets stund 676 följare. En del av de bilder som 
har publicerats under året kommer under hösten att 
samlas i en tryckt broschyr och spegla unga renskötares 
vardag.  

Kom ihåg att följa oss på sociala medier! Vi finns på 
facebook.com/aktavuohta och Instagram @aktavuohta 

www.skogochren.se 
Vi påminner om att ännu finns chansen att lära sig mer 
om skogsbolagens skötsel av skog, Skogsvårdslagen, 
Rennäringslagen och FSC-certifiering. Kunskaper som är 
bra att ha vid de skogliga samråden. I webbutbildningen 
ser ni även vilken information skogsbolagen har fått om 
renskötseln. Webbutbildningen är gratis och öppen för alla 
och ni skapar själva ert användarkonto.  

Utbildning för urfolkskvinnor 
Mellan den 12-27 april deltog Ellacarin Blind på en 
utbildning för urfolkskvinnor i New York. Utbildningen, 
som ges via nätet, startade i januari 2015 och pågår till 
augusti 2015. Varje vecka har deltagarna fått uppgifter som 
de skall svara på gällande mänskliga rättigheter, urfolksrätt 
mm. 23 urfolkskvinnor från hela världen deltog på 
utbildningen som gavs för tredje året i rad. Arrangör är 
FIMI- International indigenous womens Forum och 
finansieras av FN. Platserna är fördelade efter de olika 
regionerna i världen och Arktis har 2 platser, 1 för Sápmi 
och 1 för Grönland.  

Under den första veckan var det föreläsningar om 
urfolksrätt, mänskliga rättigheter mm. Inom ramen för 
utbildningen skall varje kursdeltagare genomföra ett 
projekt som sedan skall redovisas. Under andra veckan 
deltog vi på den årliga Permanent Forum sessionen som 
pågick fram till den 1 maj.  

Se bilder på nästa sida.  
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Föreläsningar om urfolksrätt. Föreläsare: Maja Cunningham 

 

 
FN.s speciella rapportör i urfolksfrågor Vicky Tauli-Corpuz 

höll ett föredrag om hennes uppdrag. 
 

 
En ceremoni hölls för alla urfolk i världen. 

 

 

 Kalendarium 
18 maj Styrelsemöte CESAM 
19 maj FSC årsmöte 
21 maj FSC möte 
21 maj WWF, möte med rådet 
26 maj Jakt- och fiskeprocessen startar i Gällivare 

tingsrätt 
1 juni SSR styrelsemöte 
2-4 juni SSR:s Landsmöte 
11-12 juni FSC möte 
15-16 juni Arbetsgruppens möte om inventering 

 
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 83 072-202 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 85 070-736 14 19 
Totte Nordahl 090-14 11 86 076-126 42 42 
Anna-Marja Kaddik  070-367 66 56 
Mirja Lindberget  073-656 61 68 
Maria Boström  070-600 27 82 
Jörgen Jonsson (ordförande) 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 
 
 
 
 

                 Samtliga deltagare på 2015 års utbildning. 
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