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Departementspromemorian
Nu har vi hållit möten med samtliga regioner samt
videokonferens med sameföreningarna. SSR s medlemmar
vill att DS 2009:30 förkastas och att detta skall ske på en
övergripande nivå. SSR kommer att sända in sitt
remissyttrande till regeringen senast den 15 december.
SSR har fått ett tillägg till promemorian för remiss, detta
tillägg behandlar fusioner av samebyar. SSR kommer inte
att avge ett detaljerat svar i tillägget utan hänvisa till det
yttrande som avser promemorian som helhet.

Seminarium om rennäring för vindkraftsfolk i Stockholm 28 januari 2010
28 januari håller SSR ett seminarium om rennäringen för
vindkraftsfolk i Stockholm.
Syftet är att ta upp grundläggande frågor och varför man
bör förhålla sig till ett visst sätt till samiska rättigheter. Vi
kommer också att beskriva renskötselåret samt hur vi ser på
samverkan med omvärlden. Vi räknar att vi får ett 50 tal
representanter från vindkraftsbolagen som deltar på
seminariet.

Sammanträde med naturvårdsverket
Den 18/11 besökte SSR Naturvårdsverket i Stockholm. Från
SSR deltog Jörgen Jonsson, Anders Blom, Jenny Wik
Karlsson och Mirja Lindberget. På naturvårdsverket mötte
vi hela Vilförvaltningsenheten. Mötet var planerat som ett
arbetsmöte där vi gemensamt sökte former för en fortsatt
samverkan. De frågor som vi diskuterade under dagen var
skyddsjaktsfrågor, licensjakt, den nya regionala
förvaltningsorganisationen och vårt arbete runt
rovdjursfrågorna. Vi fick visst gehör för våra krav på att
rennäringen måste vara väl representerad i den nya
förvaltningsorganisationen. Vi fick också visst stöd för vår
syn på rovdjuren och vår åsikt att dessa måste minskas i
antal inom renskötselområdet. Naturvårdsverket kommer
att delta på SSR:s nästa rovdjursgruppsmöte i december.

Möte med SCA
Under månaden har SSR haft ett möte med
ledningspersonal inom SCA Skog. Med på möte var från

SCA deras chef för den norra skogsförvaltningen, Christer
Berglund, markjuristen Lars Rubensson och
informationschefen Rolf Edström. Bland de frågor som
diskuterades var hur vi skall uttolka den kommande nya
skogsstandarden, samverkansfrågor samt framför allt det
interna arbete som SCA just nu gör för att öka kunskapen
inom organisationen gällande renskötselfrågor. SSR
kommer att få möjlighet att påverka detta arbete. Bland
annat kan det bli tal om att vi deltar på utbildningsdagar
mm. En hel del av de frågor som kom upp kommer att
vidarebehandlas i SSR:s skogsgrupp.

Exkursion med Mats Hagner
SSR har i sin skogspolicy förespråkat mer användning av
det som ibland kallas kontinuitetsskogsbruk eller
naturkulturmetoden. Metoden är utvecklad av professor
emeritus Mats Hagner. Under en intressant exkursion i
Flurkmarksområdet fick SSR inblick i hur denna metod
fungerar. En skog som sköts enligt denna metod blir inte
föremål för kalavverkning utan man arbetar i stället med
gallringstekniker och återplanteringar i luckiga områden i
skogen. Den planteringsmetod som Hagner förespråkar är
att plantera i grönmassan utan att markbereda. En kort
beskrivning av metoden går att hämta på vår hemsida.

Seminarium 1 VindRen Samråd
Umeå 18-19 februari 2010
Detta är det första av flera seminarier som planeras med
syfte att föra ut den erfarenhet som samlas inom VindRenprojektet. Innehållet i programmet är följande:
- De nationella målen för vindkraft och det aktuella läget
när det gäller utbyggnad och tillståndsfrågor
- Folkrättsliga aspekter i allmänhet på
vindkraftsetableringar i samiska områden med särskild
fokus på konsultation
- Goda exempel på samråd – erfarenheter från fältet
- Samebyarnas situation, den psykosociala oron och de
kumulativa effekterna

Målgruppen för seminariet är samebyar, myndigheter och
vindkraftsbolag.

vara klara att användas. Nästa möte med meNY-cirkel och
Kvalitetsgrupp är planerat till den 17-18 december.

Inbjudan med program kommer att sändas ut under
december månad.

Glöggafton på kansliet

Destination Sápmi
Arbetet har kommit igång ordentligt under hösten.
Projektet Destination Sápmi har sin utgångspunkt att
rennäring och samisk turism har mycket att tjäna på att
planeras och utvecklas i samförstånd. Vi har därför dragit
igång ett par pilotprojekt med två olika samebyar, för att
titta på och utveckla ett planeringsverktyg för hur rennäring
och turism ska drivas framöver - till nytta för varandra. De
samebyar som ingår är Jåhkågasska och Maskaure.
Ett förslag till kvalitetsnormer och ursprungsmärkning av
samisk besöksnäring har också tagits fram. I samarbete med
Naturens Bästa tittar vi på hur en kvalitetssäkring kan se ut.
Förslaget är nu ute på remiss hos en grupp av samiska
turistföretag.
Vi har även knutit kontakter med det turistprojekt i den
södra delen av Sápmi som Gaaltije driver och
samordningen av arbetet har påbörjats.
I början av december kommer SSRs ansökan om EUfinansiering av Destination Sápmi att behandlas av
Tillväxtverket. Då får vi ett slutgiltigt besked om hur
projektet skall se ut. Förhoppningsvis blir det ett positivt
besked och då kraftsamlar vi för att bryta ny väg för samisk
besöksnäring.

Branschorganisation
Arbetet med bildandet av en branschorganisation för
renkött pågår för fullt. Förslag till stadgar för en ekonomisk
förening finns framtagna tillsammans med en kort
beskrivning av vad branschorganisationen ska arbeta med.
Vi räknar med att hålla ett telefonmöte med ett antal
renslakt- och förädlingsföretag för formellt bildande av
branschorganisationen inom de närmsta två veckorna.

Kvalitetssigillet Renlycka
Vid ett möte den 11 november på SSRs kontor diskuterades
ett första förslag till manual för kvalitetssigillet Renlycka i
den pågående meNY-cirkeln. Manualen omarbetas nu till
nästa träff (den sista)med meNy-cirkel, och tanken är att
den sedan ska vara klar att användas. Kvalitetsgruppen
inom Renlyckaarbetet träffades följande dag den 12
november. Ett antal produktspecifikationer för tänkta
Renlyckaprodukter gicks igenom och uppdaerades och
några nya togs fram. Också detta arbete revideras nu till
nästa möte. Dessa produktspecifikationer ska sedan också

Ni är alla hjärtligt välkomna på glöggafton på SSRs kansli i
Umeå torsdag 10 december drop-in mellan 14.30 och 19.30.
I år finns vår nye ordförande Jörgen Jonsson på plats
tillsammans med stor del av personalen.

Julstängt på kansliet
Kansliet håller stängt 28 – 30 dec samt 4 och 5 januari vilket
innebär helt stängt från 24 december t o m 10 januari. Vi
öppnar igen den 11 januari.

Möten som SSR deltar i under december
2 dec
3 dec
4 dec
7 dec
8 dec
9 dec
10 dec
11 dec
14 dec
15 dec
16 dec

Besök Gällivare kommun
10-års jubileum Gaaltije Östersund
Samrådsgrupp Vindren
Diskussioner med Barnrättsakademin
Möte med Paliskuntain Yhdistys i Umeå
Nationellt sektorsråd för skogliga frågor
Glögg på SSRs kansli
SSRs rovdjursgrupp i Umeå
Utbildning för Umeå kommun
Styrelsemöte FSC
EU-möte Kiruna Ol-Johán medverkar med info
om Renlycka
16 dec
Möte med DO i Stockholm
17 dec
Sammanträde med Visit Sweden
17-18 dec Kvalitetsgrupp och meNY-cirkel Renlycka i
Umeå
18 dec
Renköttsseminarium Samiska Högskola
Kautokeino Eva medverkar med info om Renlycka

Telefonnummer
Anders Blom
Jenny Wik Karlsson
Helén Larsson
Ellacarin Blind
Stefan Johansson
Britt-Marie Barruk
Hans Liebetrau
Eva Wiklund
Ol-Johán Sikku
Ragnhild Svonni
Dan Abrahamsson
Mirja Lindberget
Lennart Pittja
Jörgen Jonsson

090-14 11 26
090-14 11 83
090-14 11 84
090-14 11 82
090-14 11 85
090-14 11 81
090-14 11 73

070-514 44 80
072-202 12 00
070-229 76 28
070-362 04 78
070-646 07 65
070-736 14 19
070-248 07 30
070-171 80 34
070-561 66 06
070-554 90 00
073-656 61 68
070-668 15 77
070-570 55 56

