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Ordförande har ordet 
Just nu befinner jag mig på 
Grönland men är på väg 
tillbaka till Sverige. Att träffa 
andra utanför Sverige har 
hjälpt mig att få ett vidare 
perspektiv på många frågor, 
för mig är det otroligt värdefullt och ger mig nya 
infallsvinklar i mitt arbete för SSRs medlemmar. 

Att få flera synvinklar på en och samma fråga är något som är 
högaktuellt just nu. I frågan gällande mineralutvinning i 
Sápmi har detta hjälpt oss att nå ut till den breda 
allmänheten. Att arbeta tillsammans gör oss starka på flera 
plan. Styrelsen kommer under hösten arbeta aktivt för att 
frågan skall lyftas i riksdag och regering. 

En annan högaktuell fråga är regeringens förslag till ny 
rovdjursproposition, vi kommer att analysera den under de 
kommande veckorna. Helt klart är dock att vi tagit ett stort 
steg på vägen. Regeringen har föreslagit en toleransnivå för 
rennäringen, något som vi trodde skulle vara omöjligt att 
uppnå för flera år sedan.  Regeringens förslag till nivå är 
maximalt 10 % vilket är högre än de 5 % vi arbetat för. Även 
om vi inte nått vårt slutmål än så känns det hoppfullt att vi 
nått en bit på vägen, nu fortsätter arbetet. 

Jag vill avslutningsvis passa på att lyfta fram SSRs 
rovdjursgrupp och kansliet som under flera års tid arbetat 
oerhört mycket med frågan om toleransnivåer. Ni har en stor 
del i resultatet. 

Jörgen Jonsson 

Rovdjur 
Regeringens proposition ”En hållbar rovdjurspolitik” 

Den 12 september presenterade regeringen sitt förslag till ny 
rovdjurspolitik. Propositionen innehåller flera delar men 
behandlar huvudsakligen nya målnivåer för de svenska 
rovdjursstammarna. Regeringen föreslår också en 
toleransnivå för rennäringen om maximalt 10 % i förlust. 
Toleransnivån är kopplad till ett förvaltningsverktyg som 
länsstyrelserna och berörda samebyar skall ta fram 
tillsammans utifrån en föreslagen modell. Om riksdagen 
antar regeringens proposition skall den träda i kraft den 1 
januari 2014. 

Inventering 
Nya inventeringsföreskrifter för varg och björn håller på 
att arbetas fram. Från SSR har Benny Jonsson och Lars 
Thomas Persson deltagit. Arbetet kommer att slutföras 
under hösten och de nya föreskrifterna förväntas börja 
gälla per den 1 januari 2014. 

Gällande de nya föreskrifterna för lo och järv som trädde i 
kraft den 1 januari 2013 har naturvårdsverket påbörjat en 
utvärdering då de fått flera signaler om brister i det nya 
systemet. Om ni har synpunkter på nuvarande 
inventeringssystem kan ni lämna synpunkter till Jenny 
Wik Karlsson på kansliet. 

Lagervärdering 
Skatteverket har lämnat förslag på ny värdering av renar. 
SSR har fått förslaget på remiss. Om ni har synpunkter på 
förslaget kan ni lämna dessa till Fredrik Juuso på kansliet. 
Vi måste ha era synpunkter senast den 30 oktober. 

Inlandsbanan 
SSR har deltagit tillsammans med berörda samebyar vid ett 
möte med Inlandsbanan. Det har under lång tid varit 
problem med Inlandsbanans hantering av renpåkörningar, 
vilket de själva också påtalade. Inlandsbanan har påbörjat 
en översyn av sina rutiner för att det skall fungera bättre. 
SSR kommer att träffa Inlandsbanan vid ytterligare tillfälle 
för att diskutera ersättning till samebyarna när samebyarna 
deltar vid möten som syftar till att ta fram exempelvis nya 
metoder för att minimera risker mm. Inlandsbanan 
erbjuder en utbildning för samebyarna som syftar till att ge 
viss behörighet att beträda spåren.  Hör gärna av er till 
SSRs kansli om hur Inlandsbanas rutiner fungerar, både 
negativa och positiva erfarenheter.  

SSRs landsmöte 2014 
SSRs styrelse beslutade vid sista styrelsemötet att SSRs 
landsmöte 2014 kommer att hållas i Umeå den 15-17 
augusti med ombudsmöte 15 augusti och landsmöte 16-17 
augusti.  
 

På grund av helger och andra arrangemang var det 
omöjligt att hitta en tid i juni 2014, så därför har vi lagt 
landsmötet i augusti. 
 

Umeå är under 2014 Europas kulturhuvudstad.  
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AKKA 
SSR har under 2013 etablerat AKKA– en handlingsplan för 
kulturella och kreativa näringar i Sápmi. 

Northern Dimension Partnership on Culture (NDPC) och 
Umeå kommun har tilldelat SSR medel att genomföra en 
förstudie, AKKA, för en företagutvecklande aktivitet riktad 
mot samiska företagare inom kulturella och kreativa 
näringar. Förstudien skall undersöka förutsättningarna samt 
presentera ett underlag för ett genomförande i samband med 
att Umeå kommun är Europeisk kulturhuvudstad 2014. 
Intentionen är att aktiviteten i förlängningen skall kunna 
användas som modell för ett återkommande showroom för 
samiska produkter och erbjudanden.  

De företagare som önskar vara med i registret över företag 
inför planering av showroom och inte redan blivit kontaktade 
kan höra av sig till: 

Totte Nordahl 

076 – 126 42 42 

totte@sapmi.se 

För deltagande i en anonym intresseenkätundersökning gå in 
på www.beaivi.nu 

 

 

       
 

Bedriftsutveckling 
Den 9-11 oktober genomför projektet 
”Bedriftsutvikling i den grenselöse 
regionen Sápmi” sin fjärde samling i 
Röros, Norge. 

De tidigare samlingarna har 
genomförts i Alta, Enare och Kiruna. 39 samiska företag från 
Sverige, Finland, Norge och Ryssland deltar i projektet. 

Under samlingen i Röros kommer de samiska företagarna att 
få delta i föreläsningar och workshops i hur de kan använda 
internet som marknadsföringsverktyg inom sitt eget 
företagande. Dan Jonasson från Visit Sápmi kommer föreläsa 
om projektet. Deltagarna kommer även få ta del av Best 
Practice-historier. En av föredragshållarna är en av 

projektdeltagarna Nils-Tonny Bransfjell som skall berätta 
om hur han byggt upp ett mobilt renslakteri. Under den 
här träffen kommer deltagarna att diskutera om det finns 
förutsättningar att bygga upp ett gemensamt samiskt 
varumärke.   

”Bedriftsutvikling i den grenslöse regionen Sápmi” är ett 
Interregprojekt. SSR är projektägare och projektledare är 
Hilde Nordahl-Pedersen, Högskolan i Harstad.  

Den sista samlingen i projektet kommer att hållas i Umeå 
2014 i samband med Ubmejen Biejvieh - Samiska veckan.     

 
 
Indigee 2 
Den 24-27 oktober inbjuds projektets deltagare, ca sjuttio 
urfolksentreprenörer från Sverige, Norge, Finland och 
Ryssland, till konferens i Aanaar, Finland, med temat 
lönsamhet. Under dessa dagar genomförs seminarier, 
grupparbeten och individuell rådgivning för att ge 
deltagarna möjlighet att ytterligare utveckla sina företag 
och företagsidéer. På fredag den 25 oktober arrangeras en 
företagsmässa som är öppen för allmänheten där en del av 
de deltagande företagen kommer att visa upp sig och 
berätta om sig själva. Ytterligare arrangemang under 
konferensen kommer vara öppna för allmänheten, mer 
information om detta kommer att publiceras på Indigees 
hemsida och Facebooksida. 

 

Mer info och kontaktuppgifter finns 
på: 

www.indigee.org 

www.facebook.com/Indigee 
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Kompetensutveckling skogsbruk - 
rennäring 
Arbetet med webbutbildningen pågår och kommer vara klart 
till den 1 november. Materialet finns nu för synpunkter hos 
Skogsgruppen för att säkerställa innehållet.  

 
Kulturhistoriskt bidrag 
Äger eller förvaltar du en äldre samisk byggnad? Då kan du 
ha möjlighet att ansöka hos Länsstyrelsen om bidrag till vård 
av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  Vi prioriterar 
anläggningar som ligger i tillgängliga miljöer som i övrigt inte 
är alltför moderniserade, där åtgärder t ex behöver göras på 
tak, stomme eller grund. Bidrag kan sökas av alla utom 
statliga myndigheter. Bidraget kan inte helfinansiera 
byggnadsvårdsåtgärder utan en viss egeninsats, t ex i form av 
eget arbete, förutsätts. 

Mer information kan du få av Länsstyrelsen Västerbotten: 
Helena Wikberg, helena.wikberg@lansstyrelsen.se , tel.010-
225 45 25 

Eller på webben: 
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/samhallsplanerin
g-och-kulturmiljo/byggnadsvard/Pages/default.aspx 

 
Ersättning för trafik- och tågdödade renar 
 Bildödade Tågdödade RSVs produktionsvärde 

 1/10 2012 1 1/10 2012 2 2013 års taxering 
Hanren 2 163 2 752 1 418 
Honren 3 379 2 752 1 068 
Kalv 1 645 2 752 665 
1      För reflexmärkta renar utbetalas tilläggsersättning med 100 kr.  
 
2     Av beloppet är 100 kr ersättning för identifiering och utbetalas i särskild ordning till 

samebyn/den som identifierar. 
 

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.  
 

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.  
 

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 
 

Kalendarium 
25 sept  Möte Miljömålsbredningen 
2-3 okt Nätverket för vindbruk 
9 okt Jämställdhetskonferens LTU 
16 okt FSC styrelsemöte 
17 okt Möte DO 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

       

     
Besök gärna www.shopinsapmi.se 

vägen till samiska företagare 
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