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 Möte med Sveaskog 

SSR har träffat Sveaskogs ledning. Vi presenterade 
skogspolicyn och tog också upp problemen med 
utförsäljningarna. Vi kommer att fortsätta diskussionerna 
under ett möte i januari. 
 

FSC 
Under december har SSR deltagit i såväl styrelsemöte som 
medlemsmöte inom FSC (FSC är ett internationellt 
certifieringssystem för ansvarsfullt skogsbruk). På 
medlemsmötet, som avhölls i Uppsala, berättade vi för ett 30-
tal medlemmar om hur SSR ser på skogsfrågor samt varför vi 
valt att engagera oss i FSC. 
SSR är också aktiv i att arbeta fram en ny svensk standard för 
FSC. Det är nu en förhoppning att den nya standarden skall 
kunna presenteras i slutet av januari. 
 

Projekt om vindkraft 
SSR har tillsammans med branschföreningen Svensk 
Vindkraft startat ett projekt för att arbeta med 
vindkraftsetableringar inom Sápmi. Inom projektet kommer 
vi att granska ett antal projekt för att se vilka som har gått bra 
och dåligt. Vi vill veta vad som kan göras för att få arbetet att 
fungera. Målsättningen är att ge rekommendationer till 
företag hur de ska gå till väga om de vill bygga vindkraft inom 
Sápmi. 
 

Rovdjursfrågan 
SSR har under hösten arbetat på olika fronter med 
rovdjursfrågan. Vi har påtalat bristerna och effekterna av 
nuvarande rovdjurspolitik för politiker och beslutsfattare. Vi 
har också synliggjort och spritt budskapet om de ekonomiska 
förlusterna renägarna gör med dagens rovdjurspolitik. Men 
det räcker inte! SSR avser därför att ta fram en plan för hur vi 
på ett strategiskt och målmedvetet sätt ska arbeta vidare med 
rovdjursfrågan under 2009. Bland annat så finns det ett 
förslag om att genomföra en större manifestation i Stockholm 
under våren. Vid manifestationen skulle vi deklarera våra 
krav för att uppnå en hållbar rennäring där det råder balans 
mellan renar och rovdjur. Mer information om vår strategi i 
rovdjursfrågan redovisas i vårt månadsbrev i början på nästa 
år.  
 

Samisk Folkhälsa 
Statliga Folkhälsoinstitutet har av regeringen fått ett 
uppdrag att utreda hälsoläget hos Sveriges nationella 
minoriteter. Dessa är Samer, Romer, Finnar, 
Tornedalningar och Judar. Under tisdagen den 16/12 höll 
Folkhälsoinstitutet en hearing i Stockholm med de berörda 
grupperna. SSR var företrädd av Anders Blom. På 
hearingen framförde SSR att detta är ett viktigt arbete, vi är 
dock kritiska till att den samiska folkhälsan begränsas till 
att vara en minoritetsfråga. Samer är naturligtvis en 
minoritet men är också Sveriges enda urfolk – detta får 
man inte glömma bort eftersom urfolksdefinitionen ger en 
särskild folkrättslig ställning. Folkhälsoinstitutet kommer 
nu efter att ha tagit emot information från alla berörda 
minoriteter att återkomma med förslag om hur det 
fortsatta arbetet skall genomföras. På programmet finns 
bland annat planer på folkhälsoenkäter. SSR kommer att 
noggrant bevaka frågan. 
 

SameNet 
Samernas utbildningscentra i Jokkmokk har beslutat att 
man inte längre vill sköta om SameNet. SSR har anmält 
intresse att ta över systemet för att inte riskera att SameNet 
läggs ner. Förutsatt att vi kan lösa finansieringen för 2009 
så tar SSR över systemet från februari månad. Inför 
övertagandet kommer vi att analysera hur SameNet 
fungerar samt ta fram en utvecklingsplan om hur vi kan 
utveckla denna Internet community.  
 

Krenova 
Under 2009 kommer KRENOVA att genomföra en 
utbildning i Norr- och Västerbotten.  Den riktar sig till dig 
som har planer på att arbeta eller redan arbetar inom de 
kreativa näringarna,  fotograf, designer etc. Utbildningen 
omfattar sju tillfällen under ett halvår med teman som 
marknadsföring, ekonomi, mm. Utbildningen kan 
kombineras med studier eller arbete.  
Intresserad? Kontakta Lizzie Ragnarsson 070-398 81 88 
lizzie.ragnarsson@krenova.se  
För mer information besök gärna www.krenova.se  
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Projekt Tohtia! Duosta! Våga! 
SSR har tillsammans med Svenska Tornedalingars 
Riksförbund STR-T beviljats 285 000 kr från 
Ungdomsstyrelsen för att genomföra en 
jämställdhetskonferens i Kiruna samt etablera ett 
jämställdhetsnätverk.  
 
Konferensen kommer preliminärt hållas sista helgen i maj 
månad i Kiruna. Mer information kommer i senare 
månadsbrev under 2009.   
 
Länsstyrelserna tar över kommunernas 
ansvar för att kontrollera djurskydd och 
primärproduktion av foder och livsmedel 
från 1 januari 2009 
För de flesta djurägare och berörda företag och verksamheter 
kommer denna förändring inte att märkas mer än att det är 
länsstyrelsen som genomför kontrollen istället för 
kommunen. Det är fortfarande samma lagstiftning och ansvar 
som gäller. Informationen från Länsstyrelsen finns på SSRs 
hemsida.  (under Medlemmar och Aktuellt) 
 
Regeringen har beslutat att använda 
medel från Samefonden för delfinansiering 
av arrende för vinterbete i Härjedalen 
SSR skrev i början av december till Jordbruksminister Eskil 
Erlandsson. eftersom SSR hade noterat att regeringen i sin 
budgetproposition 2008/09:1 föreslog att Regeringen skulle få 
använda medel från Samefonden för delfinansiering av 
arrende för vinterbete i Härjedalen. SSR motsatte sig bestämt 
förslaget i budgetpropositionen. SSR anser att det uppkomna 
behovet av finansiering av arrenden för vinterbete i 
Härjedalen är en situationen där staten har ett ansvar, ett 
ansvar som rimligen också borde innebära tillskjutande av 
statliga medel för finansiering av det uppkomna behovet. Den 
föreslagna lösningen innebar inte bara att staten undandrog 
sig sitt ansvar, den innebar också att man projicerar ansvaret 
på det samiska samfundet vilket SSR inte tyckte var 
acceptabelt.  

 

 

Regeringen har nu beslutat att hälften av de medel som från 
Statens fastighetsverk årligen tillförs Samefonden ska från 
090101 överföras till en särskild delfond som särredovisas 
under Samefonden. Länsstyrelsen i Jämtlands län får 
disponera inkomsterna under delfonden för finansiering av 
högst 50% av arrendekostnaden för vinterbete i länet.   
 
 
 
 

Några av de möten SSR deltar i  
under januari 
8 jan Möte med Gränsskogsutredningen 
7-8 jan Styrgruppsmöte i Suorvaprojektet, Gällivare 
13 jan Möte med Sveaskog 
14 jan Projektledarmöte ”Kvinnors företagande stärker 

Sverige”, Länsstyrelsen, Östersund 
15 jan Sista ansökningsdag för Krenovaprogrammet. 
15-16 jan Uppstart av det nya vindkraftprojektet 

tillsammans med Svensk Vindenergi 
19-20 jan Styrelsemöte SSR, Umeå 
23-24 jan Arbetsmöte med Gaaltjie, Östersund 
26-28 jan NOR Konferens i Luleå 
30 jan Styrelsemöte FSC 
 

Telefonnummer 
PG Idivuoma  070-651 81 76  
Anders Blom 090-14 11 26 070-514 44 80  
Malin Brännström 090-14 11 83 070-649 29 84  
Helén Larsson 090-14 11 84 070-229 76 28  
Ellacarin Blind 090-14 11 82 070-362 04 78  
Stefan Johansson 090-14 11 85 070-399 31 59  
Björn Linder 090-14 11 80 070-336 26 16  
Britt-Marie Barruk 090-14 11 81 070-646 07 65  
Anita Boström 090-14 11 73 070-248 07 30  
Ol-Johán Sikku 063-55 67 57 070-171 80 34 
 
Besök gärna vår hemsida www.sapmi.se för mer 
information. 

 
 
 

God Jul 
och Gott 
Nytt År! 

 
 

 

 
önskar vi alla våra medlemmar, 
samarbetspartners och vänner. 

 
Personalen och styrelsen 
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