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Ordförande har ordet 
Vi närmar oss ett nytt år med 
nya utmaningar som väntar 
runt hörnet. Under hösten 
påbörjade SSR ett arbete med 
att se över organisationen med 
syfte att hitta nya lösningar så att vi fortsättningsvis står 
starka. Detta arbete kommer att fortsätta med full kraft under 
våren. SSR:s landsmöte 2012 antogs en resolution att verka 
för att rennäringsfrågorna lyfts från sametinget och att SSR är 
den part som skall föra rennäringens talan. För styrelsen och 
kansliet är detta en fråga som vi aktivt kommer att arbeta för. 
Jag hoppas och tror att de förändringar vi redan påbörjat 
kommer leda till att vi i framtiden står ännu starkare, för det 
behövs. Redan nu kan vi inom organisationen se 
förbättringar och hos personalen finns ett stort engagemang 
 
Under januari månad kommer det att hållas ett informations-
möte gällande arbetet med renskötselkonventionen i Umeå. 
Under 2013 så hoppas jag att frågan kommit närmare en 
lösning, som naturligtvis utgår från vårt landsmötesbeslut. 
 
Jag önskar er alla en God Jul och Gott Nytt År! 
 

Jörgen Jonsson 

Rovdjur 
Varg i renskötselområdet 
8 november fattade regeringen beslut om att tilldela 
Naturvårdsverket ett uppdrag om bevarande av genetisk 
viktig varg. Naturvårdverket skall vidta åtgärder för att 
möjliggöra att den genetiskt viktiga vargtiken G82-10 och 
hennes partner kan vistas inom renskötselområdet under 
vintern 2012/13 fram till våren 2013. Regeringens uppdrag är 
ett avsteg från tidigare praxis gällande etablering av revir 
inom renskötselområdet.  
 
Regeringen har fattat ett beslut som innebär att berörda 
samebyar nu mot sin vilja tvingas till delaktighet med stora 
risker som insats. SSR kan inte under några omständigheter 
ställa sig bakom ett sådant beslut. 
 

SSR accepterar inte etablering av vargrevir inom 
renskötselområdet under några omständigheter, vare sig 
tillfälliga eller permanenta. SSR arbetar tillsammans med 
de berörda samebyarna för säkerställa att våra intressen 
inte åsidosätts. SSR har och kommer fortsättningsvis ha 
kontakt både med den svenska regeringen och EU gällande 
vargens vara eller icke vara. 
 
Rovdjursgruppen 
Under våren beviljade Naturvårdsverket medel till SSR för 
information och dialog om rovdjur i renskötselområdet. 
Pengarna har möjliggjort att SSR kunnat sammankalla 
rovdjursgruppen vid två tillfällen under hösten. Som ett led 
i detta arbete besökte SSR genom Jenny och Fredrik 
viltförvaltningsdelegationens möte i Luleå den 5 december 
för att informera om SSR:s arbete i rovdjursfrågorna. 
Fokus på informationen var samebyarnas och SSR:s 
inställning till varg i renskötselområdet. 
 

SSR:s rovdjursgrupp träffades senast under två dagar i 
Umeå. På agendan stod bland annat 
toleransnivåutredningen, björnpredationsstudie och 
arbetsmiljö. Rovdjursgruppen beslutade att SSR ska arbeta 
för att ersättningsnivåerna för björn och örn höjs snarast. 
SSR kommer att tillskriva departementet att arbetet med 
ersättningsnivåerna skyndsamt påbörjas. Vid mötet 
diskuterades också behovet att fortsätta arbeta gemensamt 
i rovdjursfrågan. Gällande arbetet med 
toleransnivåutredningen kan SSR konstatera att 
informationen från berörda myndigheter varit väldigt 
dålig. SSR har tillsammans med Renägarförbundet riktat 
skarp kritik mot sametinget och naturvårdverket gällande 
h hur arbetet bedrivits . Frågan om toleransnivåer är viktig 
därför anser SSR att utredningen måste se till att 
rennäringens intressen tillvaratas. 
 

Utredning om ”dubbelregistrering” 
Regeringen har gett i uppdrag till utredare Håkan Larsson 
att se över den så kallade dubbelregistreringen. 
Utredningen kommer att pågå under nästa år. SSR har 
varit i kontakt med utredaren för att säkerställa att 
organisationen blir sakkunnig och delaktig under den 
processen. 

 

 



Möte med Polisen och Trafikverket 
Den 16 november hölls möte mellan Polisen/Trafikverket och 
samebyarna i Västerbottens län. De frågor som behandlades 
var statistik, rutiner och åtgärder på väg/järnväg. Under 
perioden 2011-01-01 tom 2011-11-14 inträffade det 400 st 
olyckor med renpåkörningar på vägarna i länet jämför med 
samma period under 2012 som var 500 st. Hans Olof 
Markström från polisen gick igenom rutinerna vid inträffad 
trafikolycka med ren. Polisen tycker att rutinerna fungerar 
tillfredställande dock kan de ibland ha lite problem med att få 
kontakt med rätt sameby där olyckan skett. Sandning och 
saltning diskuterades samt vikten av skyltning på rätt ställe 
och tidpunkt. Samebyarna menar att hastighetsnedsättningar 
i kombination med minskad användning av salt är det enda 
sättet att minska risken för renpåkörningar. Trafikverket 
genom Lars Sundholm redogjorde för de planerade 
satsningarna på stängsling av stambanan. Innan 2015 ska hela 
banan vara stängslad till stora delar främst på utsatta ställen. 
 

Forskning 
SSR och SLU/Umeå universitet har under november träffats 
för att se över vilken forskning som är gjord inom 
rennäringen och konkurrerande intressen om marker som 
nyttjas såsom skogsbruk, gruvor och transporter 
(vägar/järnvägar). Planen är att parterna ska mötas igen 
längre fram under vintern och konkretisera vissa uppslag. 
Förhoppningsvis kan dessa sammankomster leda till att hitta 
eventuella luckor i befintlig forskning och nya uppslag till 
kommande undersökningar som möjliggör/ger underlag till 
hållbar tillväxt för rennäringen. 
 

Dialog och samverkan mellan rennäringen 
och familjeskogsbruket 
LRF har under hösten genomfört en förstudie i syfte att 
utreda förutsättningarna att starta ett projekt med inriktning 
dialog och samverkan mellan rennäringen och 
familjeskogsbruket. SSR har suttit med i styrgruppen för 
projektet samt att representanter från samebyarna deltagit i 
referensgruppen. Förstudien ska avslutas under vintern och 
förhoppningsvis kommer denna utmynna i ett projekt som 
arbetar för ökad kunskap, samverkan och företagsutveckling 
mellan näringarna. Mer info om detta kommer. 
 

Projekt ”Biegganjunni” fortsätter. 
SSR fortsätter projektet ”Biegganjunni” som riktar sig till 
unga renskötarkillar. Nästa träff är planerad till den 8-9 mars 
2013. Träffen kommer hållas i Östersund och kommer att 
ledas av Petter Stoor och Niclas Kaiser.  Inbjudan och 
program kommer att skickas ut i januari månadsbrev. Vill du 
ha mer information om projektet kontakta projektledare 
Ellacarin Blind. ellacarin@sapmi.se 

Biegga 
Den 17-18 december hölls ett avslutande seminarium 
inom projektet Biegga. Det som diskuterades under 
dagarna var Miljökonsekvensbeskrivningar. Seminariet var 
välbesökt vilket visar att det finns mycket att diskutera 
kring. Intresset från verksamhetsutövarna var stort och det 
finns ett stort behov av att fortsätta arbeta med frågan, 
något som SSR avser att göra 
 
Under dag två fick samebyarna lyssna på advokat Johan 
Öberg som arbetat i den så kallade Ojnareprocessen på 
Gotland. Föreläsningen gav oss en inblick i hur andra 
arbetar i processer mot bland annat gruvor vilket var 
lärorikt och intressant.  
 
Projektet Biegga kommer nu att avslutas men arbetet med 
frågorna kommer att fortsätta. I slutet av december 
kommer Anna Skarin att färdigställa en forskningsrapport 
som SSR gett SLU i uppdrag att ta fram. Rapporten 
kommer att finnas tillgänglig på SSR:s hemsida. 
 

DO 
Den 28 nov bjöd DO, diskrimineringsombudsmannen de 
etniska organisationerna till ett möte i Stockholm. SSR var 
representerad på mötet. Det här var första gången DO 
sammankallade etniska riksorganisationer till möte, dessa 
möten kommer bli återkommande enligt Eva Nikell, DO. 
Myndigheten vill skapa en tydligare dialog med riks-
organisationerna, därför hade de bjudit in till denna träff.   
 
Just nu bedriver DO en förstudie om diskriminering vid 
rekrytering. DO får in många anmälningar om etnisk 
diskriminering vid rekryteringar, därför kommer DO 
starta denna förstudie. Har du erfarenhet av 
diskriminering vid rekrytering ta kontakt med 
projektledare Paula.lejonkula@do.se Tel 08-120 20 700.  
     
Diskrimineringslagstiftningen omfattar bl a arbetslivet, 
förskola/skola,vuxenutbildning, hälso-och sjukvård, 
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socialtjänst, bostäder, varor och tjänster och närings-
verksamhet. DO vill få in fler anmälningar avseende olika 
former av diskriminering. Alla anmälningar leder inte till 
åtal, men DO analyserar alla anmälningar för att se vilka 
metoder som kan vara användbara för att motverka 
diskriminering.  Den etniska diskrimineringen är utspridd 
över alla samhällsområden, t ex arbetsliv, restaurang, 
bostäder, offentlig miljö, varor och tjänster, hälso- och 
sjukvård.      
 
DO är en statlig myndighet som har funnits sedan 1 jan 2009. 
Har knappt 100 Mkr i årsanslag och ca 100 anställda. Agneta 
Nyberg är diskrimineringsombudsman och chef för 
myndigheten sedan oktober 2011.) 
 

Beaivi 
Under Beaivis första halvår hade vi en del kurser där vi inte 
delade ut några 
kursutvärde-ringar. 
Skulle ni som har gått en 
kurs inom Beaivi och 
inte gjort någon 
utvärdering vilja gå in på hemsidan och fylla i en digital 
kursutvärdering. De kommer inte att framgå vem det är som 
gör utvärderingen bara vilken kurs ni gått. 
 

Nu ligger många kurser ute för anmälan, bl a styrelsekurs i 
Jokkmokk och Umeå och HCCCP i Harads. Titta in på 
hemsidan www.beaivi.se , klicka på Anmäl till kurs.  
 

Totte Nordahl, med projektledare Fredrik Juuso vill tacka alla 
som deltagit i Beaivis diverse aktiviteter. Tack för alla minnen 
och all hjälp vi har fått under året.  
 

En riktigt god jul på er och ett gott nytt år när det sen blir 
dags. 2013 kommer att bli underbar.  
 

Informationsmöte med samebyarna om 
renskötselkonventionen 
Den 17 januari 2012 kommer SSR att hålla ett 
informationsmöte gällande arbetet med 
Renskötselkonventionen i Umeå. Mötet kommer att hållas 
under eftermiddagen i anslutning till sametingets 
ordförandekonferens. En separat inbjudan kommer att 
skickas ut från kansliet i början av januari. 
 
 
 
 
 
 

 
Indigee 2 
Projektet Indigee 2 har nu startat och förberedelserna är 
igång inför ett och ett halvt år av aktiviteter. Indigee 2 ska 
rekrytera unga samiska företagare och företagsetablerare 
som vill utveckla sina företag och företagsidéer och 
rekryteringen börjar i slutet av det här året. Mer 
information publiceras allteftersom på www.indigee.org 
och facebook.com/indigee. För mer information kan du 
kontakta Lars Miguel Utsi på lmu@indigee.org eller 070-
296 12 05 eller Pia Huuva pia@sapmi.se på telefon 070-671 
11 05. 
 

 

  
Nya företag snart klara för Sápmi 
Experience 
På Jokkmokks marknad kommer vi att diplomera flera 
företag. Mer om vad som händer i VisitSápmi kan ni läsa 
på vår hemsida www.visitsapmi.com .  
 

Kalendarium 
27-28 dec Kansliet stängt 
14-18 jan Styckningskurs, Kiruna 
16 jan Nationella snöskoterrådet, Sundsvall 
17 jan Renskötselkonventionsmöte, Umeå 
17-19 jan Slaktkurs, Idre 
21 jan Seminarium om rovdjur, Helsingfors 
25 jan Möte med EU-kommissionen, Bryssel 
25 jan FSC Standardkommittén 
28-29 jan SSR styrelsemöte, Umeå 
30 jan Personaldag, Umeå, kansliet stängt 
16 juni 2013 Ombudsmöte, Idre 
17-18 juni Landsmöte, Idre 
 

Telefonnummer 
Jenny Wik Karlsson 090-14 11 83 072-202 12 00 
Fredrik Juuso 090-14 11 84 070-229 76 28 
Ellacarin Blind 090-14 11 82 070-362 04 78 
Eva-Lisa Myntti 090-14 11 86 
Stefan Johansson 090-14 11 85 070-399 31 59 
Britt-Marie Barruk 090-14 11 81 070-646 07 65 
Hans Liebetrau 090-14 11 88 070-736 14 19 
Lennart Pittja  070-688 15 77 
Dan Jonasson  070-346 56 06 
Totte Nordahl 090-14 11 73 076-126 42 42 
Jörgen Jonsson (ordförande) 070-570 55 56 
 

Besök gärna vår hemsida www.sapmi.se för mer 
information.  

           

 
 

Besök gärna www.shopinsapmi.se 
vägen till samiska företagare 
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Buorit juovllat! 
Buorre javlla! 
Lahkoe jåvle! 

Buörrie Juvlla ja Buörrie uđđa jábiev! 
God Jul och Gott Nytt År! 

 
 

 


