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Fältdatastöd för rennäringens pristillägg
SSR har, med stöd av Sametinget, genomfört en förstudie om
behovet av ett nytt datasystem för prisstödet.. Förstudien visade på
behovet av att utveckla de nuvarande slaktadministrativa systemen
mot moderna lösningar som möjliggör kvalitetsutveckling och
rationalisering. Sametinget har nu beviljat oss ytterligare stöd så att
vi kan påbörja arbetet med att bygga upp ett nytt system.
Funktionaliteten i det nya systemet skall förbättra hela
informationskedjan kring slaktdatahanteringen med målsättningen
att långsiktigt säkra denna från ”DNA till filé”. Bland de
funktionaliteter som ett nytt slaktdatasystem skall innehålla kan
nämnas:
•
•
•
•

Säkra leverantörsuppgifter
Säkrare ren- och renägaridentifieringar
Effektivare registrering av slaktdata
Fel- och rimlighetskontroller av slaktdata mm

Ett första test av det nya systemet beräknas ske redan under den
kommande höstens slakt

Samhällsplanering och strategier för
samisk markanvändning
SSR startar nu ett flerårigt projekt som syftar till att utarbeta tydliga
strategier för att säkra rennäringens markanvändning. Detta skall
ske genom att bl.a.:
‐

‐

‐

Genomlysa den statliga och den kommunala
planeringsprocessens alla delar och utarbeta riktlinjer och
handböcker för hur rennäringen ska presenteras och redovisas
samt en vägledning för samebyarna som stöd i arbetet.
Utarbeta en modell för förbättrad mark- och resursplanering
inom samebyarna där nya planeringsverktyg och modeller
används.
Arbeta fram handböcker med riktlinjer för hur
Miljökonsekvensbeskrivningar och
Socialkonsekvensbeskrivningar skall genomföras inom Sápmi.

Inom ramarna för projektet kommer en särskild projektledare att
anställas. Projektet har en totalbudget på ca 3,6 miljoner kr.

Strategiskt arbete med rovdjursfrågan
SSR har sökt ett större anslag från Sametinget för att kunna
intensifiera arbetet med rovdjursfrågorna. Sametinget har efter en
mycket snabb handläggningstid beviljat oss ca 1 miljon kronor för
detta arbete. Inom ramarna för arbetet kommer vi under 2009 att, i
samarbete med SLU, bland annat arbete med följande:

•

I samarbete med samebyarna utveckla kunskaper och
instrument för att kunna fastställa om en sameby är nära en
kollaps av sitt reninnehav

•

Utveckla det internationella arbetet

•

I samarbete med samebyarna diskutera den framtida
förvaltningen inklusive att ta fram underlag för lokala
toleransnivåer

•

Utveckla en kommunikationsstrategi så att vi får ut våra
kunskaper till allmänhet och politiker.

Vargsymposiet i Vålådalen
Under vecka 12 deltog SSR i det årliga rovdjurssymposiet i
Vålådalen. Inför drygt 250 åhörare redogjorde Öje Danell från
SLU och Anders Blom från SSR för sin syn på den nu rådande
rovdjurspolitiken samt de konsekvenser och kost-nader denna får
för rennäringen. Den presenterade infor-mationen var kanske
inte så lättsmält för ett flertal av åhö-rarna då dessa
representerade rovdjurens vänner. Det är dock viktigt att SSR för
fram sin information även för en publik som i grunden är negativ
till våra slutsatser och våra krav.

Internationell arbetsgrupp om gruvnäring
och annan exploateringsindustri
Anders Blom har under vecka 13 deltagit i ett arbetsmöte
tillsammans med FNs permanenta forum för urfolksfrågor. På
mötet som hölls i Manila på Filipinerna deltog
urfolksrepresentanter från 35 länder samt företrädare för
organisationer som Världsbanken, ILO m.fl. Arbetsmötet
resulterade i dels en deklaration samt också ett underlag som
kommer att diskuteras inom FN familjen. Deklarationen kommer
att kunna vara användbar även i arbetet med exploateringar inom
Sápmi.

Skogsstyrelsens nationella sektorsråd
SSR har fått erbjudande om att sitta med i Skogsstyrelsens
nationella sektorsråd. Vi bedömer att det är mycket viktigt att
delta i denna grupp. I sektorsrådet diskuteras framtidens
skogsbruk och de förändringar som kommer att genomföras. Det
är viktigt att våra frågor beaktas i denna grupp. Nästa möte hålls i
Stockholm i slutet av april.

Motioner inför landsmötet
Sista dag för att lämna in motioner till årets landsmöte är den 10
maj. Det är viktigt att vi har motionerna innan detta datum så att
styrelsen hinner diskutera motionerna och föreslå åtgärder innan
landsmötet.

Samrådsprotokoll
Vi vill upplysa samebyarna om att Skogsstyrelsen nu har tagit fram
ett gemensamt samrådsprotokoll som bör användas vid samråd
med skogsbolagen. Det är särskilt viktigt om samebyn och
skogsbolaget inte är överens vid samråden. Om det ska gå att
utvärdera hur samråden fungera måste det användas ett
samrådsprotokoll som går att följa upp.

Jakt och fiske stämningen
SSR:s styrelse har nu beslutat att stämningsansökan mot staten när
det gäller jakt och fiske ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen
kan lämnas in till tingsrätten. Först ska SSR dock ge regeringen
möjlighet att yttra sig över stämningsansökan. Därför hålls ett möte
med Jordbruksdepartementet den 7 april.

Välkommen med anmälan till: Majvor Massa Eriksson, tel. 042 –
12 34 16, e-post: massaeriksson@telia.com

Lämna förslag till årets samiska
näringsutövare, årets samiska unga
näringsutövare och hederspristagare
Pristagaren är en person (man eller kvinna) som under året
uppvisat framgångar som företagare, framgångarna behöver inte
nödvändigtvis mätas, även om detta naturligtvis är en fördel,
enbart i form av ekonomisk resultatutveckling. Andra faktorer av
betydelse är:
•

Innovationsförmåga och vilja till förnyelse

•

Starkt entreprenörskap

Beslut från styrelsemötet

•

God förebild

Följande frågor diskuterades under SSR:s styrelsemöte i Umeå den
16 till 17 mars 2009:
‐
Diskussioner om det regionala arbetet och förhållandet
mellan medlemmar, styrelseledamöterna och kansliet.
‐
Den nya FSC-standarden.
‐
Förslaget till renbeteskonvention. Ett möte ska hållas med
samebyarna den 12 maj i Luleå för att diskutera förslaget.
‐
Planering av Landsmötet i Arjeplog den 10-12 juni.
‐
Gränsskogsutredningens förslag.
‐
Naturvårdsverkets utredningar inom rovdjursområdet.
‐
Diskussioner mellan Sveaskogs ledning och SSR.
‐
Umeå som kulturhuvudstad 2014.
‐ Eurpoadomstolens beslut att ta upp Härjedalsmålet.

•

God företrädare för den samiska kulturen

Personalfrågor
Från och med den 1 juni kommer Malin Brännström att vara
föräldraledig. Under hösten kommer också Björn Linder att vara
föräldraledig. Detta gör att SSR nu har annonserat ut ett vikariat
som jurist. Ansökningstiden går ut den 13 april. Malin och Björn
kommer att kontakta de samebyar som har särskilda frågor som SSR
har hanterat för en diskussion om hur vi ska lösa situationen för
varje sameby.

Pristagaren kan vara verksam inom renskötseln och/eller inom
någon annan samisk näring. Samma kriterier gäller för årets unga
näringsutövare, enda skillnaden är att den person vi söker skall
vara under 25 år.
Hederspriset vänder sig till en person som under året gjort
förtjänstfulla insatser för att sprida inspiration och kunskaper
som är av betydelse för utvecklingen av samiskt näringsliv,
samiskt samhällsliv och samisk kultur. Pristagaren kan vara same
eller inte same, man eller kvinna, ung som gammal. Priset består
av äran samt en gåva och ett diplom.
Senast den 10 maj behöver vi förslagen.

Några av de möten SSR deltar i under
april
1.4
6.4
6.4
7.4
7.4

Inbjudan
att delta i ett veckolångt Generations- sommarläger som anordnas
av Silbonah Sámesijdda med medlemmar från Samer i Syd.
Här samlas barn och vuxna (mor- farföräldrar, barn och/eller
barnbarn) för att under några dagar göra en vandring i vår samiska
kultur och i det samiska språket. (tonvikt på Lulesamiska språket
och kulturen)
Tid: vecka 30 (19 – 25 juli 2009)
Plats: Harads (en liten ort mitt emellan Luleå och Jokkmokk)
Ett axplock ur programmet:
Skogsturer med fiske, kalvmärkning, lassokastningstävlingar, lekar
och andra praktiska övningar. Samisk kokkonst, slöjd- och hantverk,
bad och mycket friluftsliv.

20.4
23.4
28.4

Personaldag
Möte med Norra skogsägarna
Första träffen för Connect Sápmi i Luleå
Möte med Jordbruksdepartementet om stämning av
staten när det gäller jakt och fiske
Möte med miljöminister Andreas Carlgren om
rovdjurssituationen inom renskötselområdet
Möte med FSC:s standardkommitté
WWF:s seminarium om hållbart skogsbruk i Umeå
Skogsstyrelsens nationella sektorsråd i Stockholm

Telefonnummer
PG Idivuoma
Anders Blom
Malin Brännström
Helén Larsson
Ellacarin Blind
Stefan Johansson
Björn Linder
Britt-Marie Barruk
Anita Boström
Ol-Johán Sikku

090-14 11 26
090-14 11 83
090-14 11 84
090-14 11 82
090-14 11 85
090-14 11 80
090-14 11 81
090-14 11 73
063-55 67 57

070-651 81 76
070-514 44 80
070-649 29 84
070-229 76 28
070-362 04 78
070-399 31 59
070-336 26 16
070-646 07 65
070-248 07 30
070-171 80 34

