
 
 

Månadsbrev Golggotmánnu  Gålgadismánno  Rihkede  Oktober 2013 
Svenska Samernas Riksförbund, Magasinsgatan 7, 903 27  UMEÅ, tel 090-14 11 80, fax 090-12 45 64, e-post info@sapmi.se  

 
Ordförande har ordet 
Vi är nu inne i en intensiv 
period med förberedelser inför 
vintern, för renskötseln 
innebär det en period med 
skiljningar och slakt. För SSRs 
del är det en intensiv period med förberedelser inför nästa år. 
Ansökningar skall förberedas för verksamhetsstöd och 
näringshandläggning och jag hoppas och tror att SSR inte 
drabbas av ytterligare nedskärningar nästa år. 

Idag sker en allt snabbare expansion av exploateringar inom 
Sápmi och vårt arbete är viktigare än någonsin. Regeringen 
pratar om samråd och dialog men säkerställer inte att SSR 
tillförsäkras medel för att aktivt kan arbeta övergripande och 
med att stödja samebyar lokalt. 

Vår uppfattning är klar, innan regeringen garanterar oss 
medel så kommer vi inte att delta i några uppdrag om dialog 
och samråd. 

Jörgen Jonsson 

Markanvändning 

Gruvor och Mineralprospektering 

Under hösten har gruvfrågan debatterats och diskuterats 
livligt. SSR har deltagit i debatten på flera olika sätt, bland 
annat genom debattartiklar som publicerats på DN debatt 
och SVT debatt. Detta arbete kommer inte att stanna av, 
frågan om konkurerande markanvändning är en av SSRs 
viktigaste frågor och har högsta prioritet. 

SSR har tillsammans med Jonas Ericsson (mp) anordnat ett 
frukostseminarium för riksdagledamöter. Syftet med 
seminariet var att tydligöra SSRs inställning samt klargöra de 
krav som vi ställer på Sverige. Vid seminariet delgavs 
deltagarna ett uttalande från SSR. Uttalandet finns bilagt med 
månadsbrevet.  

SSR genomförde sitt styrelsemöte i Stockholm och 
representanter från styrelsen deltog vid den nationella 
manifestation som genomfördes. 

Många av SSRs medlemmar är idag involverade i flera 
projekt och arbetet med att stödja samebyarna är lika 
viktigt som att delta i den nationella debatten. Behöver ni 
stöd och hjälp i ert arbete så kontakta kansliet. 

Rovdjur 

Inom den närmaste månaden kommer riksdagen fatta 
beslut om regeringen lagda proposition om framtidens 
rovdjursförvaltning däribland toleransnivåerna. Kansliet 
kommer att ta fram en kortare analys av förslaget som 
kommer skickas ut till medlemmarna. 

Skyddsjakt 

Kansliet jobbar med att ta fram en lathund för regelverket 
kring skyddsjakt. Vi hoppas att denna lathund kommer 
hjälpa samebyarna under vintern och vårvinterns 
situationer där skyddsjakt är aktuellt. 

Regionala möten 

SSR:s styrelse har beslutat att regionala möten kommer att 
hållas under februari 2014. Information om dessa möten 
kommer att skickas ut i god tid. 

Trafikdödade renar – ersättning 

Under landsmötet för Sámiid Riikkasearvi (SSR) i Idre 
2013 signalerades det från medlemmarna att det är aktuellt 
att lyfta frågan om ersättningsnivåer för trafikdödade 
renar. Dagens ersättningsnivåer anses vara för låga samt att 
ersättning för identifiering/eftersök efter väg saknas. 
Ersättningsmodellen som används idag härstammar från 
början av nittiotalet och i vissa delar har inte ersättningen 
indexreglerats. SSR har inlett arbetet under hösten genom 
att sammanställa fakta och kallat till ett första möte för 
utvalda representanter från renskötseln. Trafikverket och 
Trafikförsäkringsföreningen ställer sig positiva till en 
översyn av systemet. 

SSRs landsmöte 2014 
SSRs landsmöte 2014 kommer att hållas i Umeå den 15-17 
augusti med ombudsmöte 15 augusti och landsmöte 16-17 
augusti.  
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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 ska få ökad omsättning och vinst 
• företagen ska få bättre förutsättningar för 

export och produktutveckling 
• samiskt näringsliv ska 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 är planerat till början av 
november, där bland annat ALMI och Sametinget deltar. 

Den uppmärksamme lägger märke till att Jämtland och 
Dalarna inte ingår i projektets målgrupp. Detta beror på att 
medfinansiärerna inom detta område inte ansåg att projektet 
skulle prioriteras. Förhoppningen är att detta förändras till ett 
ev. kommande genomförandeprojekt. 

Fredrik Juuso är projektledare. 

    

 
 
 
 

AKKA - NDPC 
Arbetet med att ta fram underlag för en samiska 
företagsmässa i Umeå 2014 har kommit till 
sammanställningsfasen. Resultat av enkäter och intervjuer 
visar på ett intresse att genomföra aktiviteten och 
lokaliseringen är preliminärt klar. Delrapport 
presenterades för Umeå kommun den 7 oktober och ett 
färdigt förslag förväntas färdigställas under månaden. 
Fredrik Juuso är projektledare. 

      
 

Kompetensutveckling skogsbruk - 
rennäring 

Webbutbildningen ”Skog och Ren” har tyvärr blivit något 
försenad men innan november månad är slut räknar vi 
med att släppa den. I webbutbildningen får du lära dig om 
hur de FSC-certifierade skogsbolagen bedriver skogsbruk, 
vad Skogsvårdslagen säger och vad det innebär att vara 
FSC-certifierad. 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. 

För 250 personer som gör webbutbildningen kommer det 
att erbjudas utbildningsdagar i fält; representanter för 
renskötseln tillsammans med representanter för 
skogsbolagen. Mer information om dessa fältdagar 
kommer i senare månadsbrev. 
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Indigee 2 
Den 24-27 oktober arrangerar Indigee 2 en konferens för 
projektets deltagande urfolksentreprenörer i Aanaar, Finland. 
Totalt samlas 43 deltagare från norden och Ryssland, varav 
nio är svenska deltagare. Temat för konferensen är 
Lönsamhet. 

I samband med konferensen får de deltagande företagen en 
möjlighet att visa upp sig på en företagsmässa som hålls på 
fredag, 25 oktober, kl 10:00-12:00 finsk tid. Mässan är öppen 
för allmänheten. 

Bilder och information kommer att läggas upp kontinuerligt 
på Indigees facebook-sida.  

indigee.org 

facebook.com/indigee 

Bedriftutvikling i den 
grenselöse regionen 
Sápmi, träff i Röros 

Förra veckan var det den fjärde 
träffen i det EU-finansierade 
projektet ”Bedriftsutveckling i den grenselöse regionen 
Sápmi”.  Detta är ett samarbetsprosjekt mellan SSR och 
Högskolan i Harstad (HiH), Norge. Projektledare är Hilde 
Nordahl-Pedersen på HiH. 

Ett fyrtiotal samiska företag från Sverige, Norge och Ryssland 
deltar i det här treåriga projektet som har fokus på 
varumärkesbyggande, innovation och produktutveckling 
samt nätverksbyggande. 

Temat för den fjärde träffen var ”Internetmarknadsföring och 
varumärkesbyggande”, där førsteamanuensis Nicholas och 
førsteamanuensis Anastasia Mariussen från 
Markedshøgskolan, Campus Kristiania i Norge, var 
huvudföredragshållare. 

Deltagarna fick också lyssna på föredrag av bl. a NilsTonny 
Bransfjell och Unni Fjellheim samt Anna Stina Svakko, Astu 
design och Jan Fjellgren, som berättade om hur de lyckats 
inom sina företag. Deltagarna gjorde även studiebesök hos 
företaget Röros Rein som ägs av Eva Nordfjell och Magne 
Eggen Haugum. De har medverkat i programmet ”Åtta  
årstider” som NRK har sänt.  

Under en eftermiddag fick deltagarna genomföra 
studiebesök och en smakverkstad med produkter från det 
sydsamiska området, i Storgammen i Viken, Glåmos, med 
Hanne Svinsås Magga och Svein Ole Granefjell som 
värdskap.  Se bilder.  Kvällen avslutades med att artisten 
Elen Kristina Utsi jojkade   och Jonas Danielsen berättade. 
Även Jon Henrik Fjällgren, Mittådalen höll en konsert 
kvällen efter.  Den femte träffen i projektet genomförs 
underUbmejen Biejvieh i Umeå 2014, vecka 10. 

Se följande länkar:  

http://www.retten.no/lokale_nyheter/article6918535.ece 

http://tv.nrk.no/serie/oddasat-tv/sany70101013/10-10-
2013#t=2m41s 
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Renlycka 
Renlycka pågår för fullt och ska 
utveckla kvalitetssigillet och samt 
fortsätta arbetet med renkött som 
världens bästa kött med hög kvalitet 
och en direkt koppling samisk 
kultur och historia. Målet är att fler 
etableringar av samiska 
förädlingsföretag ska medföra att förädling av renköttet i en 
allt högre grad ska göras av samernas själva. De senaste sju 
åren har antalet samiska förädlingsföretag tredubblats och 
fler är på väg. Detta innebär att den samiska ekonomin 
förbättras som helhet. 

 
Ersättning för trafik- och tågdödade renar 
Nya priser som gäller från 2013-10-01 är under produktion.  
 

Samiska krisnätverket 063-10 12 30 
Vill du ha någon som lyssnar? Samiska krisnätverket är 
bemannat fredagar och söndagar klockan 20-24. Den du får 
tala med har tecknat tystnadsförbindelse. Vill du samtala på 
samiska så finns den möjligheten 
 

Adress till Trafikförsäkringsföreningen 
 

Trafikförsäkringsföreningen 
Renskador 
Box 24035 
104 50 Stockholm 
 

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 
SSRs 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.  
 

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

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.  

 
Kalendarium 
28 okt Möte med Swemin 
5-6 nov FSC strategimöte 
6 nov Paneldebatt ECRI 
14 nov Seminarium Svenska FN-förbundet 
19 nov  Referensgrupp DO 
26 nov Klimatrådet 
15-17 aug 2014 SSRs landsmöte i Umeå 
  

 
 

 
 
 
 
 

       

     
Besök gärna www.shopinsapmi.se 

vägen till samiska företagare 
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