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Nordmalingsmålet
Den 19 september kom domen i Nordmalingsmålet om renbetesrätten. Hovrätten kom fram
till att Rans, Ubmeje och Vapstens samebyar har rätt att beta renarna inom Nordmalings
kommun. Det var givetvis en stor dag för de berörda samebyarna, men också för många
andra. Domen kan överklagas senast den 17 oktober.

SSR flyttar till nya lokaler 1 oktober
Flyttlasset går den 1 oktober så det kan bli lite svårt att nå oss via telefon de första dagarna.
Ni kan nå oss på mobiltelefon, se nedan. Vår nya adress är Magasinsgatan 7, Umeå

Terrängkörningsplaner i sex samebyar
Under oktober startar arbetet med att ta fram modeller för terrängkörningsplaner i fjällen.
Syftet med terrängkörningsplanerna är bland annat att ta fram underlag för att arbeta med
terrängkörningsstråk som behöver förstärkningsåtgärder. Arbetet sker på uppdrag av
Sametinget och omfattar Norr- och Västerbotten. Sex samebyar i länen kommer att delta i
projektet. De är Gabna, Leavas, Jåhkåkkaska samt Ran och Vilhelmina norra samebyar.
De samebyar som är intresserade av att ta fram terrängkörningsplaner ska ta kontakt med
Sametinget för mer information.
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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Seminarium och renar och djurskydd i Lycksele 4-5 mars 2008
SSR planerar tillsammans med länsstyrelsen att anordna ett seminarium för kommunernas
djurskyddsinspektörer om renar och djurskydd den 4-5 mars 2008 i Lycksele. Anledningen är att
SSR ser ett stort behov av att höja kunskapen om rennäringen till kommunerna för att få bättre
förståelse för hur rennäringen bedrivs och vad som är viktigt för renskötaren när det gäller renen
som exempelvis tillgång på bete och betesro. Alla kommuner kommer att bjudas in, totalt 38
kommuner i renskötselområdet.

Utbildning för rentransportörer
Från och med den 5 januari 2008 ställs krav på utbildning för den som yrkesmässigt
transporterar renar. Utbildningen omfattar tre kursdagar och innehåller lagar och regler, lastning
och lossning, djurhälsa, smittskydd och arbetsmiljö.
Den enda godkända utbildaren för närvarande är Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd.
SSR arbetar för att utbildningen kommer till renskötselområdet under oktober månad 2007. Mer
information om datum, tid och plats läggs ut på samenet och skickas även ut per post till
samebyarna under förutsättning att detta går att anordna. Utbildningen ges annars i Skara den
16 november och 14 december. Vid frågor om transportutbildningen kontakta Helén på SSR, tfn
090-14 11 84 eller mobil 070-229 76 28.

Studieresa till Idre sameby
Den 1-2 oktober genomför samebyarna i Gällivare (Girjas, Báste, Sörkaitum och Gällivare
skogssameby) en studieresa till Idre sameby för att ta del av det utvecklingsarbete som pågått i
samebyn under många år. Resan finansieras med stöd av Gällivare kommun som också deltar
tillsammans med SSR på resan. Resan utgör en del i förstudien av ett gemensamt samebykansli
för Gällivarebyarna.
Sociala konsekvensbeskrivningar
SSR och Samerådet håller tillsammans på att ta fram en gemensam strategi för hur vi ska arbeta
i förhållande till alla de intrång som planeras inom Sápmi. Arbetet går ut på att tidigt ha kontakt
med bolagen och att inte föra diskussioner genom juridik och överklagandeprocesser. Vi ställer
också krav på att verksamhetsutövare ska göra sociala konsekvensanalyser när de planerar för
en verksamhet. Bolagen måste i högra grad ta ansvar för sin verksamhet. Vi bifogar ett material
om sociala konsekvensbeskrivningar. Ni kan gärna dela ut det till företag och myndigheter.

Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hålls i Umeå den
16 och 17 oktober. Under
styrelsemötet kommer styrelsen bland
annat att diskutera följande frågor:
•
det politiska arbetet mot
riksdag och regering
•
öppen sameby
•
kvalitetsarbetet inom SSR.
Vill du att styrelsen ska ta upp en
fråga så kontakta det regionala
ombudet eller sameföreningarnas
representant.

Landsmötesnytt och
Landsmötesprotokoll bifogas

Några av de möten som SSR deltar på under den
kommande månaden
1-2 okt
Studiebesök med Gällivarebyarna i Idre
3 okt
Jordbruksverkets möte om djurskydd
4 okt
Utbildning av Skogsstyrelsens distriktsansvariga i
Lycksele
5 okt
Möte med Sveaskog och Vattenfall
5 okt
Konflikthantering i Storuman (platser finns kvar)
6 okt
Konflikthantering i Jokkmokk (platser finns kvar)
8 okt
Kassörsseminarium i Lycksele (platser finns kvar)
10 okt
Renmarksgruppens möte i Östersund
10-11 okt Möte med renslakterier
11 okt
Möte med Sametinget och länsstyrelserna om
samhällsplaneringsärenden
12 okt
Möte med LRF m.fl. om lokalproducerat foder
18 okt
Utbildning om samisk kultur Umeå kommun
18 okt
Ordförandemöte med länsstyrelsen i Västerbotten

2

MÅNADS B R E V

