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Ordförande har ordet 

Oktober månad är redan slut, 
en månad som varit fylld med 
många möten, bland annat har 
SSR:s styrelse haft ett två 
dagars möte i Umeå. Det är 
många stora och viktiga frågor som just nu ligger på bordet 
som renskötselkonventionen, naturvårdsverkets plan för varg 
och mycket mer. SSR har arbetat med dessa frågor under lång 
tid och att de nu är högaktuella innebär att vi lägger 
ytterligare kraft i frågan. 

En annan av våra stora frågor är renar och trafik, både på väg 
och järnväg. Vi närmare oss vintern och med denna vet vi av 
erfarenhet att antalet renpåkörningar ökar dramatiskt. SSR 
arbetar intensivt med denna fråga både mot ansvariga 
myndigheter men också tillsammans med forskningen för att 
hitta nya metoder för att minska antalet påkörda renar. 

Som ordförande för SSR kan jag bara konstatera att 
organisationen är viktigare än någonsin. Vi behöver en stark 
organisation som arbetar för våra medlemmar och för 
renskötseln. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan 
påverka och skapa förändring. Något som behövs i allra 
högsta grad.  

Avslutningsvis är det glädjande att priserna på renkött nu 
ligger på en nivå som är högre än normalt. 

Jörgen Jonsson 

Konkurrerande markanvändning 

Mineralbrytning/gruvor 

Regeringen fattade beslut under sommaren att skicka tillbaka 
flera ärenden för förnyad handläggning gällande ansökan om 
bearbetningskoncession. Ärendena ligger nu hos Bergsstaten 
och är under handläggning. SSR är involverad i flera av dessa 
ärenden och kommer att bevaka den fortsatta 
handläggningen. 

Gallok 

Frågan om en koncession i Gallok har pågått under lång 
tid, gruvbolaget har nu skickat in en kompletterande 
miljökonsekvensbeskrivning till Bergsstaten. Berörda 
samebyar har fått denna komplettering och kommer att 
lämna sina synpunkter inom kort till Bergsstaten. Det står 
dock helt klart att både SSR och samebyarna inte har 
ändrat uppfattning i frågan om en gruva är möjlig eller 
inte, slutsatsen att en gruva är otänkbar kvarstår. 

Möte med markanvändningsgruppen 
SSR:s markanvändningsgrupp träffades den 14 oktober i 
Umeå. Under mötet diskuterades bland annat innehåll och 
struktur för kommande workshops i SSR:s 
vindkraftsprojekt samt hur SSR skall arbeta vidare med 
klimatfrågan. SSR kommer genomföra ett antal 
djupintervjuer som har sin utgångspunkt i de resultat som 
framkommit vid den enkät som skickades ut innan 
sommaren. 

Remiss Riksintresseutredningen 
Riksintresseutredningen har skickat ut sitt slutbetänkande 
på remiss, SOU 2015:99. Utredningen berör flera viktiga 
frågor gällande miljöbalkens hushållningsbestämmelser. 
Sista svarsdag är 28 februari 2017.  

CWD 
Ett informationsblad har tagits fram av SSR i samarbete 
med Jordbruksverket, SVA och Gård och djurhälsan. Där 
får du information om sjukdomen och hur du kan minska 
risken för smittspridning mellan olika grupper av renar. Det 
finns också kontaktuppgifter till berörda myndigheter som 
kan besvara eventuella frågor. Om du inte fått del av 
informationsbladet samt de rekommendationer som 
arbetats fram kan du kontakta oss eller logga in på SSR:s 
medlemssida som du når via www.sapmi.se. Är du inte 
medlem så kan du skapa ett medlemskonto direkt på 
hemsidan. Aktuell och uppdaterad information om CWD 
hittar du alltid på myndigheternas webbplatser, 
www.jordbruksverket.se och www.sva.se 



Biekkasuodji = Vindstilla, lä 

Projektet som Energimyndigheten finansierar 2018 ut och 
som jobbar med att synliggöra vunna erfarenheter och finna 
hållbara lösningar mellan rennäring och vindbruk. Under 
projekttiden kommer vi bl.a. att erbjuda er medlemmar olika 
seminarier och workshops. 29 november planerar vi för ett 
seminarium och en workshop för samebymedlemmar där 
temat är dialog och tillståndsprocessen vid vindkraftsparker. 
Detta gör vi i samarbete med projekt Ovttas. För mer 
information se sista sidan i månadsbrevet. 

Ovttas 

Vill/kan du eller känner du någon som vill/kan planera och 
genomföra utbildningar med Ovttas? 

Under november kommer Ovttas att lägga ut upphandlingar 
på www.sapmi.se under fliken "kurser". 

Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till 
samer som driver företag. De branscher denna insats verkar 
för är kopplade mot den samiska traditionen och 
kulturidentiteten och särskilt viktiga i denna målgrupp är de 
kvinnliga företagarna. Projektet är finansierat av Europeiska 
Socialfonden – ESF, Länsstyrelsen i Norrbotten och Region 
Västerbotten. 

Animal Sense 

Animal Sense är ett utvecklingsprojekt som drivs av Umeå 
universitet och SLU och där SSR är med som 
projektpartner. Syftet med projektet, som löper till maj 
2018, är att minska renpåkörningarna av trafik. Det 
huvudsakliga målet är att utveckla ny teknik som bidrar till 
syftet. Idén som drivs nu är att skapa ett varningssystem 
som reagerar genom sändare på ren och mottagare efter 
väg som tänds vid närvaro av ren. För att testa systemet i 
praktiken har Malå sameby engagerats att medverka i 
projektet. 

Just nu är projektet Animal Sense inne i fasen att första 
skarpa testet skall göras. En vägsträcka inom Malå sameby 
kommer att utrustas med Trafikvarningssystemet och 
mellan 50 och 150 renar, vajor, kommer att få på sig klavar 
med sändare. 

Giron Sámi Teáhter sätter upp 
CO2lonialNATION - en fiktiv sannings- 
och försoningskommission i regi av 
Pauliina Feodoroff 

CO2lonialNATION är en fiktiv sannings- och 
försoningskommission, som tar upp relationerna mellan 
Finland, Sverige, Norge, Ryssland och det samiska folket. 
CO2lonialNATION handlar även om relationerna samer 
emellan. Om avslitna band. Om brustet ansvar. Om 
krossade allianser. Om stympade sinnen. Om hur en 
nedbruten människa bryter ner en annan, generation efter 
generation.  

CO2lonialNATION använder metoder från dokumentär 
teater och ställer fler frågor än ger svar. 

Premiär: 8 februari 2017 

Medverkande: Elina Israelsson, Mio Negga och Sarakka 
Gaup 

För mer information och bokning kontakta Erika Unnes 
via e-post: erika@samiteather.org, eller ring 070-209 43 92. 



Hyr en kontorsplats 

Nu har du möjlighet att hyra en kontorsplats hos oss på SSR, 
på både kort och lång sikt, och ta del av vår fantastiska miljö 
och anda. Tillgång till Internet, konferensrum och skrivare. 

Ni har även möjlighet att hyra vårt konferensrum. Modern 
teknisk utrustning och möjlighet till videomöten. 

Om du är intresserad är det bara att höra av dig till kansliet 
via info@sapmi.se eller ring på 090-14 11 80. 

Rådgivning 

SSR erbjuder sina medlemmar rådgivning och stöd vid 
olika typer av ärenden till självkostnadspris. Kontakta 
kansliet för mer information. 

Kalendarium 

10 nov Nationella rovdjursrådet 
11 nov  Möte om renskötselkonventionen med 

Sametinget 
18 nov FSC styrelsemöte 

Gruppförsäkring för medlemmar 

Vi vill påminna om att SSR förhandlat fram en försäkring 
till våra medlemmar. 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 
Moa Lango 073-806 29 06 
Maria Boström 070-554 03 21 
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.  



Dialog och tillståndsprocesser med fokus på vindkraftsparker. 
När, hur och vad kan samebyn göra?

SSR välkomnar samebyarna till en heldag med fokus på dialog och tillståndsprocesser. 
Hur tar samebyn sig igenom de olika faserna, från vetskapen om att det är en 
vindpark på gång till hela processen är gjord; tillstånd eller avslag. Marianne Persson, 
Jijnjevaerie sameby och Jenny Wik Karlsson, SSR, delar med sig av sina erfarenheter 
och håller en workshop där deltagarna ges möjlighet att lära av varandra. 

Dagen är ett samarbete mellan SSR:s projekt Ovttas och Biekkasuodji och erbjuds 
gratis till kvinnor och män från samebyarna. Fika/lunch och reseersättning ingår 
(samåkning rekommenderas). Alla välkomna, oavsett erfarenhetsnivå. Lokalen är 
anpassad för personer med fysiska funktionsnedsättningar.

När: Tisdag 29 november

Var: Vilhelmina Folkets hus

Kaffe	från	9:00

Start	9:30

Avslut	16:30
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Sista anmälningsdag: 
23 november.

Hur anmäler jag mig?
Via SSR:s hemsida: www.sapmi.se

Via E-post: totte@sapmi.se

Ring	Totte	på	SSR	076	-	126	42	42

Har du allergier eller andra behov som 

vi behöver veta om? Nämn detta när du 

anmäler dig.

Projekt Biekkasuodji
Projektledare: 
Maria	Boström	070-554	03	21

Finansieras av

Projekt Ovttas 
Projektledare: 
Anna-Marja Kaddik

Finansieras av

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden


