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Fältdatastödet I-Renslakt 
Arbetet med att utveckla ett nytt fältdatastöd för rennäringen 
har nu kommit igång på allvar. Företaget Kiruna Softcenter 
kommer att bli underleverantör på detta projekt. Redan 
under höstens slakt så kommer en första version av detta nya 
datastöd att testas hos två slakterier, Idre Ren och Grundnäs. 
Efter testningen kommer den första versionen att vara i drift 
vid årsskiftet. För rennäringen och för slakterierna så 
kommer det nya programmet bland annat att innebära en 
ökad säkerhet vid leveranser av renar till slakterierna samt en 
effektivare hantering av slaktstödet från Sametinget. Under 
hösten kommer vi också att  testa ett nytt sätt att märka renar 
inför slakt. Vi avser att undersöka om man kan ersätta de 
nuvarande plåtbrickorna med elektroniska chips. För de 
samebyar som levererar renar till Finland så kommer 
systemet att innehålla en ”light version” som skall underlätta 
inregistrering till Sametinget för att få slaktstödet utbetalat. 
För den som vill veta mer så rekommenderas en kontakt med 
vår projektledare Jan Kemi, jan.kemi@geovision.se . 
 

Semester 
Under sommaren kommer SSR att ha ett begränsat 
öppethållande. Under veckorna 28 – 31 kommer vi i att ha 
semesterstängt för att möjliggöra för personalen att få en 
sammanhängande sommarledighet. 
 

Jenny Wik-Karlsson 
Den 3 augusti börjar Jenny Wik-Karlsson arbeta på SSR som 
vikarierande jurist. Jenny kommer närmast från 
Länsstyrelsen i Jämtland.  
 

Ordförandekonferens 
På begäran från samebyarnas ordförande så kommer vi i höst 
igen att arrangera en ordförandekonferens. Om du är 
ordförande så boka i så fallredan nu den 28 – 29/9. Mera 
information kommer efter semesterperioden. 
 

Statistik från Sametinget 
SSR sitter med i projektet Statistik om samiskt näringsliv. 
Med månadsbrevet skickar vi exemplar av fickbroschyren 
Statistik från Sametinget 2009 rennäringen. Om ni vill ha fler 
så kontakta kansliet.  
 

 
Uppföljning av Landsmötet 
Årets Landsmöte är nu genomfört och lagt till historien. 
Mötet, som kommer att redovisas i ett särskilt 
Landsmötesnytt, genomfördes på ett positivt och värdigt 
sätt. Från kansliet vill vi tacka alla närvarande för ett 
konstruktiv och trevligt Landsmötet. Arbetet med att följa 
upp Landsmötet pågår för fullt. De antagna resolutionerna 
har sänts vidare till berörda mottagare inom regering och 
Sametinget. Den nya styrelsen kommer att träffas i början 
av augusti för att påbörja nästa års verksamhet. Vår nya 
ordförande, Jörgen Jonsson, håller på att med stort 
engagemang sätta sig in i våra verksamheter. 
 

Tohtia! Duostta! Våga! Konferens 
Under augusti arrangerar SSR tillsammans 
med Tornedalingarnas Riksförbund en konferens i Kiruna 
där vi tillsammans ska vända och vrida på begreppet makt. 
Kaisa Syrjänen-Schaal från Integration- och 
jämställdhetsdepartementet kommer bl a att berätta om 
innehållet i utredningen ”Från erkännande till egenmakt”. 
Övriga medverkande är bl a Helena Omma, 
Sáminuorras nya ordförande som ska berätta om varför 
hon värnar om det samiska språket. Konferensen avslutas 
med ett föredrag av författaren Ester Cullblom. Vill du 
ställa ut, informera om din verksamhet,  ha försäljning, 
 erbjuder  vi gratis utställningsplats. Missa inte årets mest 
spännande konferens! Se separat inbjudan. 
 

 
 
 

 



Starta egetdag 
Projekt ”Samiska kvinnors företagande” arrangerar 
tillsammans med Entreprenörscentrum en Starta-eget dag i 
Lycksele tisdagen den 1 september. Under augusti läggs det 
detaljerade programmet ut på hemsidan.  

 
 
Samhällsplanering 
och strategier för 
samisk 
markanvändning 
SSR har nu startat upp ett 
projekt som under två år 
ska arbeta med att utarbeta 
tydliga strategier för att 
säkra rennäringens 
markanvändning. Projektet 
finansieras av Sametinget 
och projektledare är 
Ragnhild Svonni.  

Samhällsplanering handlar om hur mark- och vattenområden 
ska användas för bebyggelse, infrastruktur och verksamheter. 
Enligt den svenska planeringsprocessen ska olika 
samhällsintressen vägas mot varandra i en öppen och 
demokratisk process samtidigt som enskildas rättigheter ska 
beaktas. Denna modell har dock inte gynnat samiska 
intressen, samtidigt som trycket från olika exploatörer om att 
få använda naturresurser inom Sápmi ökar.  
 

Det ställs idag höga krav på samebyarna att utan ersättning, 
utan tillräckliga verktyg och utan tillräcklig kunskap – bevaka 
och säkerställa den egna samebyns behov av mark genom att 
delta i samrådsprocesser bl.a. enligt plan- och bygglagen och 
miljöbalken. Endast ett fåtal samebyar har utarbetat egna 
renbruksplaner som stöd i samråden. Därtill krävs kunskap 
om lagstiftningens olika steg, både om planprocessen och om 
tillståndsprocessen, för att veta när och hur samebyn ska 
samråda för att på bästa sätt få gehör för sina behov och 
synpunkter. Inte minst är detta viktigt när samebyn 
bestämmer sig för att säga nej till en exploatering av något 
slag.  
 

Projektet ska bl.a.  
• Genomlysa den kommunala planeringsprocessens 

alla delar och utarbeta riktlinjer och handböcker för 
hur rennäringen ska presenteras och redovisas samt 
en vägledning för samebyarna som stöd i arbetet. 

• Genomlysa den statliga tillståndsprocessen och 
utarbeta riktlinjer och vägledning för samebyarna 
som stöd i arbetet.  

• Utarbeta en modell för förbättrad mark- och 
resursplanering inom samebyarna där nya 
planeringsverktyg och modeller används.  

• Arbeta fram en handbok med riktlinjer för hur en 
MSKB ska genomföras inom Sápmi. 

• Genomföra löpande utbildningar för samebyarna 
inom alla de ovanstående delarna, samt hålla 
workshops/utbildningar för kommuner, 
exploatörer och berörda myndigheter. 

• Upparbeta en rådgivnings/konsultorganisation 
inom ovanstående områden.  

 

För mer frågor om projektet kontakta projektledare 
Ragnhild Svonni på telefon 070-561 66 06 eller e-post 
ragnhild@sapmi.se 
 

Renlycka 
 

meNy-projekt igång 
Renlycka har nu påbörjat ett sidoprojekt tillsammans med 
meNY där man använder sig av studiecirkelmetoden för 
att klarlägga utvecklingsmöjligheter kring det uppdrag som 
Renlycka har. Det gäller t.ex. kvalitetsfrågor från den 
praktiska renkötseln fram till att renköttet serveras som 
mat.  Även andra delar ingår som att utreda 
kvalitetssigillets framtida funktion, ekonomi och styrkor. 
MeNy är ett utbildningskoncept kring livsmedel som har 
sin finansiering bl.a. via KK-stiftelsen och arbetar med all 
tillgänglig kompetens kring utveckling av livsmedels-
företagande, produktutveckling m.m. 
 

Miljöministermöte Åre 23-25 augusti 
Renlycka deltar med Marja Ek som matkreatör för att visa 
renköttet från sin bästa sida. Utställning med mat, 
information m.m. är ett samarrangemang med 
Miljödepartementet, Samiskt Informationscenter, Åre 
kommun samt  Gaaltije - Sydsamiskt Kulturcenter. 
 

SMAKLUST  21-23 augusti, Tantålunden, Stockholm 
Renlycka deltar under namnet Region Sápmi för att 
presentera det bästa från Sápmis matproducenter. 
Smaklust är nordens största matmässa för matproducenter 
som arbetar hantverksmässigt. Industrimat är bannlyst på 
mässan. Mässan anordnas utomhus i tält. Sápmi bygger 
upp storlávvun för att skapa en bra och speciell miljö. 2007 
hade Smaklust 100 000 besökare. 
 

Telefonnummer 
Anders Blom 090-14 11 26 070-514 44 80  
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 
Jenny Wik-Karlsson 090-14 11 83  
Britt-Marie Barruk 090-14 11 81 070-646 07 65  
Ol-Johán Sikku  070-171 80 34 
Ragnhild Svonni  070-561 66 06 
Niila Jannok  070-398 65 85 
Mirja Lindberget  073-656 61 68 
  

 


