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Färre renar i Härjedalen
Länsstyrelsen i Jämtland gick den 14 november ut med en pressrelease i vilken man uttalade
att Länsstyrelsen, under förutsättning att parterna i Härjedalskonflikten inte sluter avtal innan
årsskiftet, föreslår neddragningar i renantalet i Tåssåsen, Handölsdalen, Mittådalen och
Ruvhten Sijte. Från SSR har vi reagerat kraftigt på Länsstyrelsens utspel. Vi har också
framfört vår kritik till ansvarig person på Länsstyrelsen. Från SSR har vi framfört att de hot
som pressreleasen uttalar inte kommer att underlätta möjligheten att skapa en konstruktiv
lösning i konflikten. Vi ställer oss också mycket kritiska till att Sametinget inte rådfrågats och
deltagit innan det aktuella utspelet .
När man läser pressreleasen kan man förledas tro att Länsstyrelsen redan fattat beslut i
frågan. Så är inte fallet. Innan Länsstyrelsen kan ta ställning till denna fråga skall en rapport
från Länsstyrelsen lämnas till Jordbruksdepartementet. Departementet kan därefter ge ett
uppdrag till Länsstyrelsen. Innan beslut om neddragningar kan genomföras måste dock en
noggrann betesinventering ske. Alla som har erfarenheter från sådana vet att detta är ett
grannlaga arbete som tar tid att genomföra. Den som slutligen kan komma att ta beslut om
neddragningar av renantalet är Landshövdingen.
SSR kommer att inbjuda Länsstyrelsen i Jämtland och Sametinget för att tillsammans med
dessa föra diskussioner om den fortsatta utvecklingen i Härjedalen.

Remiss av Sametingets föreskrifter
SSR har yttrat sig över Sametingets föreskrifter om rovdjursersättningar. Rovdjurspolicyn har
varit vägledande för hur yttrandet ser ut. Vi skickar med yttrandet så att ni kan läsa om vad
vi svarade. Om ni vill beställa fler exemplar av rovdjurspolicyn så kontakta kansliet.
Ledamot i Fjällsäkerhetsrådet
SSR har utsett Peter Andersson, Idre sameby, som ledamot i Flällsäkerhetsrådet. Om det
finns frågor som ni anser är viktiga att lyfta där så kontakta ert regionala ombud eller Peter
direkt.
Terrängkörningsplaner
SSR har nu lämnat in en slutredovisning för arbetet med terrängkörningsplaner. Sex
samebyar har kartlagt viktiga körstråk och vart det behövs förstärkningar av underlaget. Nu
återstår arbetet i fält och just nu försöker Sametinget, länsstyrelsen i Norrbotten och SSR att
få fram medel för detta arbete.

Samernas Riksförbund
Magasinsgatan 7, 903 27 UMEÅ
tel 090-14 11 80, fax 090-12 45 64,
e-post ssr@sapmi.se.
Besök vår hemsida www.sapmi.se
Anders Blom 070-514 44 80
Malin Brännström 070-649 29 84
Helén Larsson 070-229 76 28
Ellacarin Blind 070-362 04 78
Britt-Marie Barruk 070-646 07 65

Nya direktnummer
SSR har skaffat en ny växel, här är de
nya direktnummren.
Britt-Marie 090-14 11 81
Ellacarin
090-14 11 82
Malin
090-14 11 83
Helén
090-14 11 84
Stefan
090-14 11 85
Anders
090-14 11 26
Växeln som vanligt
090-14 11 80
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Till samebyar berörda av förhandlingarna om en ny renbeteskonvention med Norge
De nu pågående förhandlingarna om en ny renbeteskonvention med Norge har nu pågått i drygt två år.
Jag vill på detta sätt informera er i samebyarna om läget i förhandlingarna. Förhandlingarna närmar sig
nu sitt slut , även om det återstår en hel del arbete innan de kan anses avslutade och resultatet kan
offentliggöras.
Arbetet i förhandlingsdelegationen har inneburit att forma förslag till en konventionstext, utarbeta
geografiska områdesbilagor samt ta fram regelverk för de nya samiska myndigheter som skall tillskapas
i syfte att reglera och övervaka konventionen. Arbetet är nu i det närmaste färdigt, det arbete som
återstår beräknas vara klart till början av nästa år.
Utgångspunkten i förhandlingarna är att rätten till renbete över landgränsen grundas på sedvana och att
konventionen inte får innebära att denna rätt kränks. Samtidigt måste vi genom förhandlingarna försöka
hitta former för hur den gränsöverskridande renskötseln ska kunna utformas samt hur konventionens
regler skall kunna tolkas, regleras och övervakas
Vi har fått berättigade frågor om hur berörda samebyar kommer att få del av förhandlingsresultatet. I
förhandlingsgruppen har diskussionen hela tiden utgått ifrån att när det grundläggande arbetet är över,
d.v.s. när ett resultat från förhandlingsdelegationen är färdigt, så kommer varje berörd sameby att
informeras om resultatet. Vi kommer därför att hålla möten där de enskilda samebyarna får information
om sin egen situation.
Efter att samebyarna har fått information om förhandlingsresultatet så kommer SSR att hålla ett
gemensamt möte där samebyarna får diskutera situationen. De är viktigt att alla samebyarna har fått
bra information inför detta möte. Här kommer samebyarna att gemensamt kunna bestämma hur situationen ska hanteras i framtiden på samma sätt som samebyarna ursprungligen gemensamt beslutade att
förhandlingar skulle inledas Det är viktigt att sträva efter en enig linje från samebyarna eftersom
enighet ger tyngd i våra argument.
När förhandlingsdelegationen överlämnar sitt förslag till regeringen återstår arbete inom regeringskansliet med propositionsskrivande och riksdagsbehandling innan en ny renbeteskonvention kan träda i kraft.
Den del av förhandlingarna som gäller hur renbetesmarken skall kunna nyttjas med utgångspunkt från
dels sedvana, men även utifrån att både samebyar och renbetesdistrikt skall ha en framtid inom
rennäringen, har det varit den svåra delen i förhandlingarna. En av utgångspunkterna i förhandlingen
har varit att varje sameby och renbetesdistrikt ska ha möjlighet att fortsätta att bedriva renskötsel
oavsett på vilken sida om riksgränsen den bedrivs och att det skall finnas möjligheter att bibehålla och
utveckla rennäringen. Vad gäller just den här delen kan det närmast jämföras med fördelningen av
betesmarker mellan samebyarna, där det i många fall föreligger en oenighet mellan parterna, men trots
det så är alla överens om grundförutsättningen, d.v.s. att de som verkar inom rennäringen skall ha
möjlighet att fortsätta med näringen.
Jag vill i det här sammanhanget som goda exempel lyfta fram ett antal samebyar och distrikt som
internt överenskommit om bruket av markerna. Dessa överenskommelser är självklart vägledande för
förhandlingarna.
Nästa steg i processen är alltså att informera berörda samebyar och distrikt om resultatet av förhandlingarna. Den informationen måste planeras så att alla berörda får informationen ungefär samtidigt.
Enligt den nu gällande planen skall förhandlingsdelegationerna på ömse sidor om riksgränsen påbörja
informationsverksamheten under första kvartalet nästa år.
En mycket viktig fråga som vi nu arbetar med inom SSR är renbeteskonventionen i förhållande till Sveriges åtagande gentemot EU. Den svenska regeringen har meddelat att den avser att begära tillstånd från
EU-kommissionen för att kunna ingå konventionen med Norge. I den frågan finns en tydlig åsiktsskillnad
mellan den samiska parten, d.v.s. Sametinget och SSR, och regeringen. Vi har klargjort att Sverige enligt Lappkodicillen är skyldiga att själva hantera frågan om den gränsöverskridande renskötseln och att
det inte krävs något tillstånd från EU. Denna fråga är fortfarande inte löst. Frågan är av mycket viktig
principiell natur för framtiden så innan den är löst kan inte en ny konvention träda i kraft.
Jag hoppas att ni genom denna information känner att ni bättre känner till läget i förhandlingarna. Om ni
vill diskutera detta så kan ni gärna kontakta mig.
Sámiid Riikkasearvi / Svenska Samernas Riksförbund
Per Gustav Idivuoma
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Reflexer
Under hösten har samebyarna fått svara på behovet av reflexer. Det är många samebyar som
har anmält intresse för reflexer. Just nu väntar vi på besked om finansiering från
Trafikförsäkringsföreningen. Under den här vintern kommer en ny typ

Sameföreningsmöte i Sundsvall
Vi håller på att planera ett sameföreningsmöte i Sundsvall 26-27 april. Innan mötet hålls
kommer SSR att bjuda in kommuner, landsting och länsstyrelsen till ett möte om samernas
situation i Västernorrland.
Rovdjursutredningen snart klar
Rovdjursutredningens förslag läggs fram den 4 december. Sedan kommer den att skickas på
remiss och då får SSR yttra sig över den. Rovdjursgruppen kommer att träffas och diskutera
förslagen under början av 2008.
Skogsfrågor
SSR har skickat ett kritiskt brev till Sveaskog om hur de sköter utförsäljningarna av
skogsområden. Vi har framfört den kritik som finns bland samebyarna. SSR begär att
Sveaskog ska förbättra rutinerna för utförsäljningarna så att det inte uppstår problem för
rennäringen.
Under början av nästa år kommer samebyarna att få information om hur man kan använda
FSC:s klagosystem om man inte är nöjd med skogsbolagens hantering. Det måste bli
tydligare hur man kan gå till väga om man upplever att det finns problem. FSC har fått
klagomål från andra också att systemet är svårt att förstå och kommer att förbättra sina
rutiner för detta.

Ordförandekonferens 28-29 februari
Reservera den 28-29 februari för SSRs samebyordförandekonferens. Vi kommer att hålla till
på Källan Spa i Åmliden, Norsjö från lunch till lunch.

Julglögg på SSRs kansli 12/12
Ni är alla välkomna till oss på glögg
på onsdag 12 december, dropin
mellan kl 15 och 20. En gång, en till
och en till. Nu är det tradition med
glögg på SSR. Denna gång får vi
möjlighet att visa upp våra nya
lokaler på Magasinsgatan 7.
Varmt välkomna!
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Några arrangemang som SSR deltar i under december
4 dec
Möte med rovdjursföreningen i Umeå om rovdjurspolitiken
5 dec
Seminarium om samiska kvinnors situation i Stockholm
Samarrangemang med Stiftelsen Kvinnoforum, FN-förbundet, Svenska
Kvinnolobbyn, Sametinget
5 dec
Centrala rovdjursrådet
5 dec
Möte med de fyra nordliga landstingsledningarna om samernas folkhälsa
6 dec
Seminarium för gruvbolag om rennäring i Malå, samarrangemang med Georange
6 dec
Utvecklingsprojektet med Sveaskog
10 dec
FN-förbundets seminarium om mänskliga rättigheter i Stockholm
12 dec
Glögg på kansliet, dropin kl 15-20
11 dec
Möte med Sametinget och Svenska Turistföreningen
17 dec
Möte med Samernas utbildningscentrum om Sameslöjdsstiftelsen

SSRs styrelse
PG Idivuoma (ordf) 070-651 81 76
Vaino Persson (södra Norrbotten) 0961-610 38 el 070-651 02 88
Peter Andersson (Jämtland) 070-550 77 90
Patrik Lundgren (skogsbyarna) 070-225 80 73
Kristina Hotti (norra Norrbotten) 0981-210 09, 073-021 58 58
Inger-Ann Omma (Västerbotten) 070-206 42 53
Victoria Gällman Harnesk (sameföreningarna) 070-223 56 10

Öppet under jul och nyår
Kansliet har stängt27 och 28 december och öppnar igen den 2 december med begränsad
bemanning under den veckan.

Nästa styrelsemöte är den 22-23 januari i Umeå
Har ni frågor så kontakta er regionala representant.

Samiska krisnätverket
Samiska krisnätverket har startat en telefonlinje dit du kan ringa om du behöver någon att
tala med. Telefonen är öppen fredag och söndag kl 20-24. Telefonnumret är 063-10 12 30.
Bifogar en broschyr med ytterligare information

DO (hade lite plats över så tar en favorit i repris)
SSR deltar i Ombudsmannen för etnisk diskriminerings arbete som i år fokuserar på samer.
Resultatet är avhängt på att vi samer berättar om hur vi upplever vår situation. Har du något
som känns angeläget att framföra är jag glad om du kontaktar mig. Inget ärende är för stort
eller för litet, och du behöver inte ha för avsikt att göra en formell anmälan. Det är viktigt att
ge en bild av hur vardagen kan se ut - och det är bara vi samer själva som kan berätta.
Självklart går det bra att kontakta DO direkt. Övriga organisationer som är med i DO.s arbete
är Aahkoe, Landsförbundet Svenska Samer (LSS), Samer i Syd, Same Ätnam, Samiska
rättsförbundet, Sametinget, Sameföreningen i Stockholm, Sameskolstyrelsen och
Sáminuorra.
Victoria Harnesk, victoria@vhjojk.se, 070-223 56 10.
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