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 NOR Konferens 
Under vecka 5 hölls i Luleå en nordisk forskningskonferens 
om renskötsel. Representanter från Sverige, Norge och 
Finland diskuterade dagsaktuella forskningsfrågor. SSR 
deltog tillsammans med bland annat professor Öje Danell i en 
av konferensens publikationer . I denna presentation beskrevs 
rovdjurens beskattning av den svenska renhjorden samt vilka 
konsekvenser detta får för renskötselns ekonomi. För många 
deltagare på konferensen var denna information både ny och 
upprörande.  
 

Styrelsemöte  
Under januari har styrelsen haft styrelsemöte. Vid detta möte 
diskuterades som vanligt en stor mängd principiella frågor, 
bland dessa återfanns bl.a. rovdjursfrågor och samepolitiska 
frågor. Styrelsen fattade också beslut om att årets Landsmöte 
skall förläggas till Arjeplog. Mötet kommer att äga rum 
mellan den 9/6 till 11/6. 
 

Vindkraft i renskötselområdet 
VIP Vindkraftens Investerare och Projektörer och SSR har 
beviljats pengar för att tillsammans genomföra projektet 
”Vindkraft i renskötselområdet”. Syftet är att arbeta fram 
riktlinjer i form av manualer för hur projektering, anläggning 
och drift av vindkraft i renskötselområdet bör genomföras för 
att begränsa negativ påverkan på samebyarna och 
rennäringen. Projektet ska också se över om och hur det går 
att förenkla samarbetet mellan projektörer och samebyar. 
Konkret innebär detta att projektet ska ta fram en 
kunskapspärm med 15 moment, från första kontakten med 
samebyn till att skriva avtal. Projektet startades upp 22 
december 2008 och skall pågå till och med 31 december 2011. 
 

Informationsdag om renutfodring  
SSR anordnar i samverkan med LRF en informationsdag om 
renutfodring. Inbjudna är renägare och foderproducenter. 
Huvudtemat är foderkvalitét och tekniska hjälpmedel i 
samband med utfodring. En visning och demonstration av 
bland annat mixervagn, balrivare och balkniv kommer att 
ske. Även pelleterat ensilage samt rundbalar i olika storlekar 
kommer att visas. Informationsdagen anordnas 10 februari 
2009 på Forslundagymnasiet i Umeå. Programmet startar 
med kaffe kl. 09.30 och avslutas ca 15.00.  

Folder om renar och snöskotertrafik 
Nationella snöskoterrådet har i samverkan med SSR tagit 
fram foldern renar och skotertrafik. Avsikten med foldern 
är att öka kunskapen om rennäringen och den hänsyn som 
skoteråkare måste ta om renar finns i området de vistas i. 
Foldern skall tryckas på flera språk och spridas till 
skoteråkare.  
Vi har en uppsättning av foldrar på SSRs kansli om ni 
själva vill dela ut till människor ni kommer i kontakt med. 
Det går bra att beställa direkt hos oss. 
 

Länsstyrelsen övertar ansvaret för 
djurskyddsfrågor 
Länsstyrelsen har nytt kontrollansvar för djurskydd från 
och med den 1 januari 2009. Riksdagen har beslutat att 
flytta ansvaret för djurkontroll från kommunerna till 
länsstyrelserna för att säkerställa att Sverige har ett bra 
djurskydd och god kvalitet på foder och livsmedel. 
Kontrollerna ska bli effektivare och likvärdiga över hela 
landet. För de flesta djurägare kommer förändringen inte 
att märkas mer än att det är länsstyrelsen som genomför 
kontrollerna istället för kommunerna. Vill du veta mer gå 
in på www.sjv.se eller www.slv.se. 
 

Renlycka på gång! 
Projektet Renlycka har nu kommit igång på allvar. 
Projektledarna är igång med planering och företagsbesök. 
Under sista veckan i januari gjordes en turné i Jämtland 
Härjedalen bland de samiska renförädlingsföretagen. I 
början av februari fortsätter besöken i Västerbotten och 
Södra Norrbotten för att avslutas i de nordliga delarna 
senare.  
 

Rådslag om renköttsförädling 
6 mars i Umeå 
Renlycka arrangerar ett endagsseminarium om 
branschutveckling och kvalitetssigillet Renlycka för de 
samiska renköttsföretagarna och de som är på väg att starta 
renköttsförädling. Detta är ett avstamp vidare tillsammans 
med förädlingsföretagen hur inriktningen av projektet 
Renlycka ska vara.   
 

 



Renlycka på SMAKLUST! 

 

SMAKLUST den 21-23 augusti är en stor matmässa i 
Tantålunden i Stockholm för småskaliga matproducenter 
som arbetar hantverksmässigt. Mässan är uppdelad i olika 
regioner och Renlycka deltar under namnet Region Sápmi 
för att marknadsföra det samiska mathantverket. 
Arrangemanget går vartannat år och lockar över 100 000 
besökare. Region Sápmi gjorde succe redan 2007. I år vill vi 
att fler samiska mathantverkare deltar med försäljning, 
information, utställning eller restaurangverksamhet. 
Arrangör är Nationellt centrum för mathantverk Eldrimner. 
Ett särskilt utskick kommer ut inom kort. Ta gärna kontakt 
med projektledarna Ol-Johán Sikku eller Anita Boström. 
 

Klimatprogram 
Missa inte Samuel Idivuomas TV-program om 
klimatförändringarna och alla urfolk på Arktis som hotas av 
detta. Start 9 feb kl 20.30 i SVT.  
 

Skansen söker museivärdar till 
samevistet inför högsäsongen 2009 
Kontakta Gunilla Bachler, Box 27807, 115 93. Stockholm 
gunilla.bachler@skansen.se för uppgifter om kvalifikationer 
m m (finns också utlagt på SameNet i SSRs konferens och i 
nyhetskonferensen. Ansökan ska vara inne via mail senast 28 
februari.  
 

Designseminarium 
SSR är medarrangör till ett seminarium som hålls i 
Jokkmokk, lokal Ája, 6 och 7 februari kl 13 – 14.30. Det är Pia 
Huuva. Medverkar gör Maria Vinka, Designarena Nord, 
Sommardesignkontoret, Idérika kvinnor i Norrbotten, 
Samisk Design och Koordinera. Entré 120 kr, (förköp på Café 
Gasska 100 kr). Seminariet vill inspirerad och ge nya insikter 
som kan leda till vilka möjligheter som helst. 
 

Hjordeliv 
Filmen Hjordeliv visas på SVT 8 mars kl 20. I Kine Bohmans 
dokumentär får vi följa tre samiska kvinnor, Aina, Elisabeth 
och Lisa Filmen visar på urfolkens utsatthet i det moderna 
samhället och processen av kolonisation som lett fram till 
dagens konflikter om rätten till land och vatten.    
 

Försäkringsavtalet med 
Länsförsäkringar 
Nu är avtalet klart och med detta månadsbrev bifogas  
försäkringsinformation och ansökningsblanketter. Fler 
beställs från kansliet. Vi kommer också att lägga ut 
informationen på SameNet och hemsidan.  
 

 

Connect Sápmi  
Under 2008 genomförde SSRConnect Sápmi inom ramen 
för projetet "Samiska kvinnors företagande", Sex samiska 
företag tog sin "examen" i november fjol. Under 2009 
 fortsätter vi med samma program. Under förutsättning av 
SSR beviljas finansiering från Länsstyrelsen i Jämtland 
omfattar detta program även kvinnor från Jämtlands län. 
Ansökningstiden går ut den 11 mars 2209. Mer 
information går att få på SameNet under SSRs konferens 
eller från kansliet. 
 

Möten under februari 
3 feb Planeringsmöte för SSR:s personal 
4 feb Informationsmöte om Renlycka och  
 utvecklingen i slakteribranschen 
5 feb Gränsskogsutredningen i Jokkmokk 
5 feb Möte med SLU, Umeå universitet med flera 

för att påbörja arbetet med att utveckla nya 
värderingsgrunder vid markintrång 

5-6 feb Möte om ramkonventionen om nationella  
 minoriteter i Stockholm 
6 feb Samernas nationaldag 
10 feb Möte med Sveaskogs ledning i Stockholm 
11 feb Landstinget i Västerbotten gällande samisk  
 folkhälsa 
17 feb Styrgruppsmöte i Gällivare i det nya samiska  
 näringslivscentrat 
26 feb  Norra Skogsägarnas infomöte i Vindeln 
26-27 feb SLU:s projekt om skogsbruk i Umeå 
 
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. 
 

Samiska krisnätverket 063-10 12 30 
(fredag och söndag 20.00 – 24.00) 


