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1.0 Inledning 

Arbetet inom SSR har långa traditioner. Under de drygt 65 år som organisationen varit verksam 

har ett grundläggande fundament utvecklats på vilket organisationens arbete idag vilar. Detta 

fundament är uppbyggt av såväl värderingar, kunskaper som utvecklade förhållnings- och 

arbetssätt. SSR:s arbete utgår från vår värdegrund vilken återfinns vårt visionsdokument. Vår 

värdegrund symboliseras av árran (eldstaden) i en kåta med árranstenarna runt omkring den 

värmande elden. De sex stenarna symboliserar de viktiga grundpelarna som SSR:s vision vilar 

på: 

 

 

 

Njunjuš-dokumentet är SSR:s eget dokument som beskriver vår vision, och som ska ge kraft 

och leda SSR:s arbete framåt. Det ska ge medlemmar, styrelse och kanslipersonal vägledning 

för hur arbetet ska bedrivas för att en positiv utveckling för hur vår vision ska uppnås. 

Dokumentet är också ett klargörande för hur vi vill att omvärlden ska betrakta oss och det 

arbete vi gör. 

 

1.1 Våra strategier enligt Njunjuš 

De övergripande målen har delats in i strategier, dessa ska tydliggöra vårt arbete för att uppnå 

visionen.  

 

SSR:s verksamhet utgår ifrån de rättigheter som vi som folk under lång tid har upparbetat och 

som erkänts genom bruk av markerna, både inom nationell och internationell rätt.   

Vår samiska kultur utgår ifrån renskötseln som grundar sig på ett traditionellt bruk av land och 

vatten. Vi ska fortsätta verka för en långsiktig och hållbar renskötsel som utvecklas hela tiden 

men på våra egna villkor.  

Rätten till självbestämmande är den mest centrala delen av alla mänskliga rättigheter. Den är 

en förutsättning för förverkligandet av våra mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.   
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Vår rätt till mark och vatten har uppstått genom långvarigt bruk och en förutsättning för en 

hållbar renskötsel är arbetsro och betesro med minimala störningar på både is och från 

luftrummet.   

SSR hämtar inspiration och kraft från vår natur, våra yngre samt den traditionella kunskap som 

våra äldre förmedlat till oss. För att vi ska kunna uppnå vår vision måste vi själva leda 

diskussionen och arbetet med vår egen framtid. Med tradition och ny kunskap förvaltar vi vårt 

levnadssätt till kommande generationer.     

Strategier för hur vår vision ska uppnås:  

 Sámiid Riikkasearvi har en viktig roll när det gäller att sprida och förmedla kunskap 

till främst till våra medlemmar samt det omgivande samhället. Vi ska vara en offensiv 

och trovärdig organisation med hög kompetens som i vårt arbete tar utgångspunkt i 

våra egna samiska värderingar. SSR ska vara en organisation som agerar istället för 

reagerar.  

 Att tillvarata vårt ungdomsråds åsikter och kompetenser och implementera dessa i 

våra egna visioner på bästa sätt för att på så sätt ge de yngre möjligheten att påverka 

sin egen framtid.    

 Att arbeta för ett livskraftigt Sápmi där vårt behov av att nyttja land och vatten för 

vår försörjning (renskötsel) är tryggad i enlighet med gällande folkrättsliga principer. 

I detta arbete har samebyarna huvudansvaret för förvaltningen av vårt land och våra 

resurser. Vi kallar det för iešheanalaš, egenmakt. (saL,SaS,SaU) jîjtjefaamoe, 

Iesjfábmo.  

 Att arbeta med en utveckling av renskötseln som är holistiskt, det vill säga hållbar 

och ekonomiskt bärkraftig, som både tar hänsyn till kultur och livsstil. Vi kallar denna 

livskraftiga renskötsel för bistevaš boazoealáhus. (SaL,SaS,SaU),Stuoves 

boatsojäládus Jielije bååtsoe mij dovne kultuvem jîh jielemem seatedh.   

 Att sträva efter att medlemmarnas behov säkerställs. För SSR är det av högsta 

betydelse att ha en god relation med våra medlemmar, det är endast genom denna 

relation som vi kan möjliggöra ett framgångsrikt arbete. Denna strävan mot enighet 

med medlemmarna kallar vi aktavuohta, rahtjat aktavuohtaj, (SaL,SaS,SaU).Aktesi-

vyöki latjkedh.  

 Att arbeta med att stödja sameföreningarna för att föreningarna ska kunna utvecklas 

utifrån sina egna behov. Sameföreningarna ska få bättre förutsättningar för att 

fungera som ett viktigt instrument för att öka förståelsen för renskötsel och samisk 

kultur. Vi kallar denna förståelse för ipmárdus.  Dádjadus,SaL,SaS, SaU)  

 Att arbeta för att vi samer ska känna stolthet över vårt arv, vårt språk och vår 

identitet. Den dubbla kulturella kompetensen som vi innehar är en stor resurs och 

tillgång. Vi kallar denna flerkulturkompetens för mánggakultuvrralašvuohta. 

Moattekultuvramáhtto (SaL,SaS,SaU) Gellienkultuvremaahtoe  

 Att arbeta för att vi samer inte bara skall vara synliga i Sverige och i Norden, utan 

även globalt. Vi ska skapa fler möjligheter att vara med och påverka sakfrågor som 

berör renskötseln, våra samiska näringar och kultur på en internationell nivå. För oss 

samer är det oassalastin,oassálasstem,  omvärldsdeltagande. (SaL,SaS,SaU) 
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1.2 Våra insatsområden och vårt arbetssätt 

Utmaningarna styr vårt arbetssätt, de insatsområden som vi arbetar med inom 

organisationen är därför: 

• medlemsservice 

• livskraftig och hållbar renskötsel 

• rådgivning 

• kompetensutveckling 

• opinionsbildning   

• näringslivsutveckling 

• kultur- och samhällsfrågor 

• klimatanpassning 

• djurvälfärd 

• hälsofrågor 

SSR:s arbete styrs också av landsmötet antagna resolutioner och beslut; dessa utgör grunden 

och ramarna för såväl styrelsen som kansliet. 

När vi inom SSR arbetar tar vi hänsyn till vår árbediehtu, samisk traditionell kunskap, om 

renskötseln och det samiska samhället.  På så sätt skapar vi en utveckling där vi väljer vår egen 

väg, där vi formar vår egen makt, där vi påverkar vår framtid vilken också är vårt arv som vi 

har att förvalta för kommande generationer. 

 

2.0 Organisation 

2.1 Styrelsen 

Styrelsen svarar för SSR:s organisation och den övergripande förvaltningen av SSR:s 

angelägenheter. Uppgiften omfattar beslut som styrelsen har ansvar för enligt stadgar och 

landsmöte samt i övrigt beslut i frågor av strategisk, principiell och ekonomisk betydelse. För 

att styrelsen ska arbeta effektivt finns en upprättad arbetsordning. Enligt denna arbetsordning 

har styrelsen följande arbetsuppgifter: 

• Att styra och stötta verksamheten enligt stadgar, landsmötesbeslut, långsiktiga 

verksamhetsplaner och övriga styrdokument. 

• Att upprätta och utvärdera en årlig verksamhetsplan med visioner, mål och 

aktivitetsplanering. 

• Att upprätta en årlig budget samt att utvärdera och följa upp denna. Budget beslutas 

av landsmötet. 

• Att förankra frågor och skapa optimal delaktighet bland SSR:s medlemmar samt verka 

för att stärka SSR regionalt. Kontakten med regionerna och sameföreningarna sker 

främst genom de regionala styrelserepresentanterna. 

• Att aktivt verka för en långsiktig stabil ekonomi genom att skapa resurser, ekonomiska 

förutsättningar och minimera kostnaderna. 

• Att verka för en organisation som optimalt svarar mot SSR:s primära uppgift, vision 

och mål. 

• Att planera och förbereda förbundets landsmöte enligt stadgarna. 
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Styrelsen har under året, sedan landsmötet i Östersund 2018, bestått av följande personer: 

 Niila Inga, ordförande 

 Helén Sundqvist representant för skogssamebyarna 

 Lars Thomas Persson, suppleant för Helen Sundqvist 

 Åsa Skum, representant för sameföreningarna 

 Jonny Rannerud, suppleant för sameföreningarna 

 Nils-Anders Jonsson, representant för samebyarna i Jämtland, Härjedalen och 

Dalarna 

 Franciska Rensberg, suppleant för Nils-Anders Jonsson 

 Gudrun Kuhmunen, vice ordförande och representant för samebyarna i norra 

Norrbotten.  

 Raymond Wasara, suppleant för Gudrun Kuhmunen 

 Åsa Baer, representant för samebyarna i Västerbotten 

 Sara Helén Persson, suppleant för Åsa Baer 

 Olof Tomas Utsi, representant för samebyarna i södra Norrbotten 

 Anders-Erling Fjällås suppleant för Olof Tomas Utsi 

Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger samt ett antal telefonmöten. Arbetet har 

präglats av ett stort engagemang. En stor del av styrelsens arbete under året har varit att 

fortsätta stärka och utveckla SSR som organisation. Styrelsens ambitioner är att SSR ska bli, 

offensivare och en naturlig part att vända sig till. Arbetet gentemot riksdag och regering har 

på grund av den sena regeringsbildningen försvårats under hösten.  

Vid sidan av styrelsearbetet har styrelseledamöterna arrangerat regionala möten i sina 

respektive regioner. Ledamöterna har också haft tät kontakt med kansliet för att kunna vara 

uppdaterade på aktuella frågeställningar. 

Styrelsen finns också representerad i SSR:s olika expertgrupper. 
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2.2 Den operativa organisationen 

 Niila Inga, ordförande anställd med 70% tjänstgöringsgrad 

 Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist och verksamhetschef  

 Anna-Marja Kaddik, näringshandläggare 

 Ellacarin Blind, handläggare av kultur-, språk- och samhällsfrågor 

 Britt Marie Barruk, administratör 

 Totte Nordahl, projektresurs 

 Maria Boström, projektledare Biekkasoudji samt skogshandläggare 

 Anna-Karin Svensson projektledare 

 Timanställd personal vid behov 

Personalen är en av SSR:s största tillgångar, utan 

deras mycket stora engagemang så skulle 

organisationen falla platt till marken.  

Sjukfrånvaron under året har varit relativt låg 

och det finns idag inga arbetsrelaterade 

rehabiliteringsärenden. Under året, har Jenny 

Wik Karlsson tillsammans med Niila Inga utgjort 

ledningsfunktion för kansliverksamheten. 

SSR har under 2018 lagt ut IT hantering på 

entreprenad, detta är ett led i att kvalitetssäkra 

arbetet med SSR:s IT miljö och filhantering. Sedan 2018 hanterar ATEA våra IT lösningar. 

För att ta tillvara medlemmarnas kunskap och för att förankra vår verksamhet har SSR också 

fyra olika permanenta arbetsgrupper.  Genom att arbeta på detta sätt ökar vi delaktigheten 

för medlemmarna men säkerställer också att organisationen och personalen får in mycket 

värdefull kunskap. 

 SSR: s skogsgrupp 

 SSR:s rovdjursgrupp 

 SSR:s markanvändningsgrupp 

 SSR:s trafikgrupp, inrättades under mars 2018 

I arbetsgrupperna finns samtliga regioner representerade. Grupperna möts 1–2 ggr per år, 

men mycket arbete och kontakt sker mellan mötena. 

 

2.3 Representanter i verksamheter och organisationer 

Inom SSR är det inte bara personal och styrelse som arbetar aktivt för att vi skall kunna uppnå 

våra mål. Ett drygt 60-tal personer, förankrade i vår medlemskår, är engagerade i olika 

verksamheter. 

 Sámi Duodji 

 Nationella sektors rådet för skog 

 Viltförvaltningsdelegationerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland 

och Dalarna 

 Centrum för samisk forskning, VARTOE 

 World Reindeer Herders Association 



 
 

Sámiid Riikkasearvi – SSR 
Ubmeje 2019-05-10 

 

8 
 

 FSC 

 Fjällsäkerhetsrådet 

 Samernas Utbildningscentrum 

 Tidningen Samefolket 

 Stiftelsen Ájtte 

 Gaaltije 

 Samiska Minnesfonden 

 Centrala samrådsgruppen skogsbruk-rennäring 

 Samerådet 

 Nationella Klövviltsrådet  

 Nationella Rovdjursrådet 

 WWF:s insynsråd 

 

2.4 Revision 

SSR.s revisorer under 2018 har varit Deloitte och Lars-Anders Baer. 

 

 

3.0 Medlemsservice 

 

SSR:s verksamhet är efterfrågestyrd, SSR har under flera år haft en ökad efterfrågan från våra 

medlemmar, 2018 har i det avseendet inte varit något undantag. SSR ser mot bakgrund av att 

omvärlden förändras i en allt snabbare takt och att många av förändringarna i det omgivande 

samhället påverkar våra medlemmar, att behovet av tjänster från SSR konstant fortsätter att 

öka. För att möta den efterfrågan som finns behöver organisationen på sikt stärka 

basverksamheten med personella resurser och för att genomföra detta krävs ett ökat 

ekonomiskt anslag. Såväl styrelse och ledningen för kansliet arbetar aktivt med att söka 

möjligheter för att få in ytterligare finansiering. Ansökan om höjt anslag har bland annat 

tillsänts regeringen. Ledning och styrelse anser att verksamheten inte kan vara beroende av 
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projektanslag utan att basanslaget måste öka. Under 2018 tilldelades SSR ett extra tillfälligt 

anslag från regeringen för deltagande i samråd med mera. Dessa extra medel möjliggjorde att 

såväl styrelse som kansli kunde öka närvaron vid möten med flertalet olika aktörer. 

Arbetet med att företräda medlemmarna och ge dem medlemsservice måste oftast av tidsskäl 

(och ekonomiska skäl) fokuseras på principiellt viktiga frågeställningar. Ett sådant område är 

att assistera vid olika typer av intrång. Under det senast året har den konkurrerande 

markanvändningen konstant ökat. Detta ställer nya krav på såväl organisationen som hos våra 

medlemmar Från SSR har vi deltagit med råd, stöd och förhandlings medverkan i ett flertal 

sådana ärenden.   

I arbetet med att företräda medlemmarna har det varit viktigt att utveckla verktyg och 

metoder. Inom SSR är det därför viktigt att organisationen ständigt utvecklas och tar del av 

nya kunskaper inom en mängd olika områden, exempelvis utveckling av rättspraxis och 

forskning i syfte med att arbeta fram strategier som utgår från vår rättsuppfattning. SSR har 

deltagit i flertalet olika styr och referensgrupper i både pågående och avslutade projektet där 

fokus legat på bland annat kumulativa effekter. 

 

3.1 Beredning och handläggning av kulturfrågor 

SSR har historiskt alltid arbetat med de samiska språk- och kulturfrågorna.  Under 2018 har 

arbetet inom detta område fortsatt.  Inom detta område, som i första hand bevakas av SSR:s 

kulturhandläggare, återfinns framförallt en livaktig kontakt med landets sameföreningar. 

Andra frågor som hör hemma under denna huvudrubrik är språkfrågor. SSR har sedan tidigare 

en språkplan samt jämställdhetsplan, vilka årligen antas av styrelsen. SSR arbetar aktivt för att 

dessa planer implementeras i verksamheten. SSR har under 2018 försökt finna finansiering för 

ökad användning av samiska inom organisationen, vilket inte givit resultat under året, arbete 

fortsätter dock då främjande av det samiska språket är viktigt.  

SSR samverkar med Sensus studieförbund. Sensus ska stärka SSR:s arbete inom bildning och 

kultur.  En av de insatser som Sensus genomförde under 2018 var att Sensus filmade stora 

delar av landsmötet under 2018.  

SSR har en ordinarie styrelseplats i Vaartoe/Centrum för samisk forsknings styrelse. SSR har 

under 2018 aktivt verkat för ett nära samarbete med Vaartoe/Centrum för samisk forskning 

genom att skapa mötesarenor Detta märks bland annat genom engagemang i: 

 Cesam/Vaartoe, Centrum för samisk forskning, Umeå universitet 

 KSLA 

 SLU 

 ICR 

SSR har idag ett omfattande material arkiverat på kansliet, ett material som innehåller en stor 

del av samisk nutidshistoria. SSR har under en lång tid arbetat på att finna lösningar för att 

dessa handlingar skall förvaras på ett säkert sätt men också att intresserade forskare skall ges 

möjlighet att ta del av materialet. SSR har tillsammans med Vaartoe Centrum för samisk 

forskning 2018 ansökt om projektmedel för att påbörja detta viktiga arbete, medel har dock 

inte beviljats i dagsläget.  
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SSR har under 2018 tillsammans med Vaartoe och Såhkie-Umeå sameförening skapat ett 

konstprojekt där åtta samiska konstnärer skapat en varsin bild som symboliserar en  av de åtta 

samiska årstiderna. Bilderna har tryckts på en vepa som är 5 meter lång och 2,5 meter bred. 

Samtliga konstnärer har gett sitt tillstånd att SSR kan visa bilderna på vår hemsida. Veporna 

kommer också att visas på Umeå universitets hemsida och tryckas upp för att visas permanent 

utanför hörsalarna på Humanisthuset, Umeå universitet. 

 

3.2 Hälsa och arbetsmiljö 

Hälsa och välbefinnande handlar om mer än att vara frisk i strikt fysisk mening. FN:s 

Världshälsoorganisation definierar hälsa som ”tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och 

socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom och skröplighet.” Hälsa och 

välbefinnande handlar således i hög grad om psykosociala och socioekonomiska riskfaktorer. 

Här utgör de renskötande samerna en exponerad riskgrupp. Vilket visar sig genom höga 

arbetskrav, begränsad egenkontroll, låg nettoinkomst, en tillvaro som upplevs som mindre 

meningsfull, hanterbar, och begriplig jämfört med majoritetsbefolkningen samt hög 

förekomst av ångest och depression.  Den samiska befolkningen behöver i sitt möte med vård, 

hälsoförebyggande insatser med mera , mötas av personal med kompetens om den samiska 

kulturen och det samiska folkets förutsättningar.  

SSR ingår i det nationella kunskapsnätverket för samisk hälsa. De fyra nordligaste landstingen, 

Sametinget, Sáminuorra, övriga samiska organisationer samt SSR ingår i nätverket. Under 

hösten 2017 har en koordinator tillsatt som ska leda nätverket. Syftet med nätverket är att 

utforma en långsiktig och samlad strategi för utveckling och förbättring av samers 

hälsosituation.  Detta arbete har pågått under 2018 och kommer att fortgå. 

SSR är representerad i Västerbotten- och Norrbottens läns landsting samiska referensgrupp. 

SSR har även en representant i Folkhälsomyndighetens nationella råd för suicidprevention.  

SSR har under 2018 beviljats verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten för att förebygga 

psykisk ohälsa bland främst renskötare.  Under 2018 har SSR tillsammans med en sameby 

arbetat med att ta fram en modell för en arbetsmiljöplan som samebyar ska kunna använda 

internt i sitt arbetsmiljöarbete.  

Under 2018 påbörjades arbetet i projektet ”Den rullande matrajden” tillsammans med Slow 

Food Sápmi. Projektet kommer att avslutas under 2019. 

 

3.3 Rasism och hatbrott mot unga renskötare i Sverige 

Under 2018 påbörjade SSR ett projekt finansierat av Myndigheten för ungdoms- och 

civilsamhällesfrågor (MUCF). SSR har inte tidigare haft resurser att göra en kartläggning av hur 

rasism och hatbrott påverkar de yngre renskötarna under 30 år trots att vi vet att det 

förekommer. 

Inom SSR arbetar vi ständigt med dessa frågeställningar, hur rasism påverkar den samiska 

befolkningen i Sverige på olika sätt. Något som ofta osynliggörs är att renen också utsätts för 

hatbrott. SSR ser med stor oro att många upplever att denna typ av brott ökar. Vid hatbrott 

förekommer bland annat att renar plågas för att någon vill hämnas på renskötarna av olika 

anledningar. Hatbrott mot djur finns inte i dagens lagstiftning, dock betraktas troligen 
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gärningen som hatbrott då det kan kopplas till att renägaren är same. Dessa hatbrott är 

oerhört psykiskt påfrestande för renskötarna. 

 

4.0 Näringslivsfrågor 

SSR har under lång tid arbetat med frågor kopplat till näringslivsutveckling inom det samiska 

samhället. Inom SSR finns en särskild näringshandläggare som arbetar intensivt med dessa 

frågor. 

SSR har under de senaste åren arbetat genom flertalet projekt arbetat med att skapa en solid 

grund för samisk affärsutveckling såväl inom det samiska samhället som utåtriktat mot det 

omgivande.  Till skillnad från en svensk affärsutveckling så innehåller SSR:s arbete även ett 

självklart moment som handlar om samisk värdegrund.  En stor del av arbetet utgår från våra 

medlemmars idéer och efterfrågan.  

SSR har goda kunskaper att driva och utveckla projekt inom företagsutveckling och vi ser det 

som en naturlig del att vidareutveckla och förmedla vår redan upparbetade kunskap. 

Näringsutveckling handlar inte enbart om affärsutveckling, utan lika mycket om att finna 

verktyg i vardagen för att möta alla de omvärldsfaktorer som påverkar våra medlemmar i 

högsta grad. Våra insatser inom området utgår inte från ett rent affärsmässigt synsätt utan tar 

sitt avstamp i urfolks traditionella näringar. 

Inom ramen för näringshandläggartjänsten arbetar SSR också med att bistå och stödja 

samebyarna i kontakter med olika myndigheter och projektörer.  

För att fullt ut kunna leva upp till våra ambitioner att skapa bättre förutsättningar för en 

långsiktigt livskraftig och hållbar renskötsel så arbetar vi löpande med ett kommande 

policydokument om hur SSR tillsammans med våra medlemmar skall arbeta för att skapa en 

renskötsel som är långsiktigt och hållbar. Våra renskötare måste få känna arbetsro, oavsett 

vart de befinner sig i renskötselområdet. Utan arbetsro finns det heller ingen glädje och 

framtidstro. Våra näringar måste få ett reellt inflytande över förändringar som påverkar dem.  

Vi har också idag en ansökningsportfölj på nya projekt som tillsammans kommer att omsätta 

stora belopp. Bland dessa projektansökningar återfinns ungdomssatsning, hälsa och 

arbetsmiljö, renens hälsa, slaktdata, rovdjur och rena affärsutvecklande projekt. För 

genomförande av dessa projekt krävs dock att SSR har en stabil och långsiktig finansiering av 

basverksamheten. 

 

4.1 Djurhälsa/epizootier 

Under 2017 startade SSR ett omfattande arbete rörande renens hälsa. SSR har under 2018 

intensifierat arbetet och tagit ett samlat grepp över frågor som rör renens hälsa där 

exempelvis djurskydd, smittskydd, sjukdomsregistrering på ren, informationsinsatser riktade 

internt och externt ingår. Bland annat har SSR tillsammans med Statens veterinärmedicinska 

anstalt, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Gård och djurhälsan arbetat med frågor som 

rör riskbedömning och kontroll av sjukdomen CWD. Det är viktigt att ta reda på om smittan 

finns i Sverige för att, om så är fallet, kunna sätta in rätt åtgärder för att försöka hindra 

spridning. SSR har under 2018 både arbetat med att ta fram en strategi/handlingsplan för CWD 
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och bistått JBV och SVA med att ta fram ett kontrollprogram för provtagning av CWD i Sverige. 

SSR kommer att fortsätta bistå i arbetet med CWD under 2019 och utvidgar till att se på 

smittskydd kopplat till samtliga sjukdomar som kan förekomma på ren. 

   

4.2 Renens hälsa och klimatförändringar 

SSR har under 2018 påbörjat arbete med Renens hälsa kopplat till klimatförändringar. Under 

ordförandekonferensen i augusti 2018 diskuterades dessa frågor och den på många håll dåliga 

vintern i kombination med sommarens torka och bränder har ytterligare stärkt behovet av att 

arbeta undersökande och förebyggande med dessa frågor. SSR har ansökt om medel från JBV 

för att påbörja ett mer djupgående arbete med renens hälsa kopplat till klimatförändringarna.  

 

4.3 Trafik 

Under 2018 har SSR arbetat mycket med frågor kopplade till både väg- och tågtrafik. Frågor 

som ersättningssystem, renskötarens arbetsmiljö på väg, minska antalet renpåkörningar, 

problem såsom ex. trasiga stängsel och saltning samt planering för framtida åtgärder.  

SSR har bland annat deltagit i och bistått TRV i genomförandet av ett projekt med syfte att 

förbättra kommunikationen med samebyarna. SSR har kontinuerliga möten med polisen och 

sedan 2018 återigen kontakt med TRV.  

SSR arbetar också med att sprida information till allmänheten om renar och vägtrafik. Detta 

arbetet har genomfört genom riktade inlägg via sociala medier, ett inlägg som fått stor 

genomslagskraft. SSR har också tagit fram ett informationsmaterial som finns tillgängligt på 

vår hemsida. Materialet är översatt till engelska och tyska. Informationsinsatser kommer att 

genomföras även under 2019. 

 Under 2017 presenterade Inlandsbanan AB för samebyarna att de planerar en utbyggnad av 

inlandsbanan, detta skulle påverka renskötseln i mycket stor omfattning. SSR har bevakat 

frågan, spridit information till samebyarna och haft möten med Inlandsbanan AB under 2018. 

SSR har i arbetet med att belysa inlandsbanans effekter tagit fram ett underlag som beskriver 

hur medlemmarna upplever påverkan från inlandsbanan idag. Underlaget togs fram genom 

en enkät som ställdes till medlemmarna.  

SSR har också arbetat intensivt med frågor kopplade till den ökade skotertrafiken och 

förbudsområden. Bland annat har SSR bistått flertalet samebyar med överklagan av beslut. 

SSR har också genomfört flera möten med både länsstyrelse och departement för att lyfta 

frågan. 

SSR har en representant utsedd i utredningen av den nya terrängkörningslagen. 
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4.4 Slakt av ren 

SSR har under 2018 arbetat mycket med frågor som rör renslakt och sjukdomsregistrering 

samt Livsmedelsverkets planering av kontroll vid slakt. Arbetet med att förbättra och förändra 

dagens system kommer att fortgå under 2019. SSR kan konstatera att det finns ett stort behov 

av insatser inom området som under en tid varit eftersatt på grund av brist på personella 

resurser. 

Foto: Maria Boström 

 

4.5 Rovdjursfrågor 

Rovdjursfrågan är en av SSR:s prioriterade frågor Under delar av året har flera handläggare 

arbetat med detta insatsområde. I arbetet har även SSR:s rovdjursgrupp deltagit aktivt. Bland 

de insatser som skett under året kan nämnas 

Dagens rovdjursförvaltning är av våra medlemmar utpekade som en av de största faktorerna 

gällande påverkan på utvecklingen av renskötseln såväl i tanken som i praktiken. Arbetet med 

att begränsa effekterna av rovdjursskadorna pågår dagligen i vårt arbete. Denna del av SSR:s 

näringsverksamhet innefattar enskild rådgivning i såväl rättsliga, ekonomiska som 

psykosociala aspekter.  

En stor del av arbetet med rovdjursfrågorna handlar om att synliggöra effekterna av den förda 

nationella rovdjurspolitiken på ett personligt plan. I detta arbete samverkar vi med alla aktörer 

som kan hjälpa oss att skapa möjligheter för renskötseln att utvecklas och består.  

SSR har också under 2018 drivit flera överklagandeprocesser för att klargöra rättsläget i frågor 

kopplade till skyddsjakt. Detta arbete behöver följas upp och fördjupas.  

Under 2018 utgick stöd från Sametinget för att arbeta specifikt med toleransnivåerna 2018 

samt för att möjliggöra att SSR:s rovdjursgrupp kunde samlas. 

 

4.6 FSC – Skogsfrågor 

SSR bedriver sedan 2005 ett strukturerat och kontinuerligt arbete med skogsfrågor. För detta 

arbete finns en intern skogsgrupp till stöd för kansliet som består av rennäringsrepresentanter 

från samebyarna. Gruppen har under 2018 samlats en gång fysiskt för möte och har genomfört 
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ett flertal telefonmöten för mer akuta specifika frågor. Skogsgruppen tillsammans med SSR 

deltar även vid de årliga mötena i Centrala samrådsgruppen för skogsbruk-rennäring. 

SSR har under 2018 arbetat intensivt med skogsfrågorna då denna fråga pekats ut som en av 

de viktigaste för organisationen att arbeta med. SSR har deltagit i flera arbets- och 

referensgrupper på olika nivåer och ett flertal av dessa har startat under 2018, men det stora 

arbetet kommer 2019.  

Arbetet med regionala skogsprogram är påbörjad i vissa län och SSR har under 2018 deltagit i 

de inledande arbetsmötena och ser det som av stor vikt att renskötseln respekteras i dessa 

diskussioner och planer då fokus annars är på skogsägarens lönsamhet och volymproduktion.  

SSR har under 2018 genomfört ett antal utbildningar om renskötsel och rättigheter under året 

för ett antal olika bolag och organisationer. Efterfrågan på denna typ av insatser ökar och det 

finns inga indikationer på att detta kommer att förändras under kommande år. Utifrån tid och 

personalresurser avser vi att möta denna efterfrågan även under 2019. 

Arbetet med samebyarnas beteslandsindelning samlat i verktyget RenGIS har pågått i många 

år och från januari 2016 har Sametinget tagit över verksamhetsägarskapet från Skogsstyrelsen. 

Regeringen fördelar medlen till de två myndigheterna. SSRs roll har 2018 framförallt varit att 

medverka i projektets styrgrupp, referensgrupp och arbetet att supporta enskilda samebyar 

på 25% av en heltidstjänst. Arbetet har skett som stöd till verksamhetsledaren och i nära 

samarbete med de två myndigheterna och våra medlemmar. Arbetsinsatsen har bl a fokuserat 

på att säkra samebyarnas behov i arbetet, stöd för verksamhetsledaren i arbetet, samla in 

information från samebyarna, genomföra utbildningar för Skogsstyrelsens personal etc. En 

viktig del i arbetet har varit stödfunktion till samebyarna för att ta fram underlag till möten 

med exploatörer, något som samebyarna sett som mycket värdefullt. 

SSR har under 2018 vid flertalet tillfällen arrangerat utbildningar för Skogsstyrelsens personal 

om renskötsel, skogsbrukets påverkan på renskötsel och hänsyn till renskötseln. Något som 

tillsammans med Skogsstyrelsen planeras fortsätta genomföras även 2019. Kunskapshöjande 

insatser för myndigheter är en av flertalet viktiga frågor som SSR arbetar med. Det finns ett 

stort behov av ökad kunskap och förståelse för renskötseln utövande. 

En relativt stor del av arbetet med skogsfrågorna är kopplat till FSC. SSR är idag engagerade i 

FSC på ett flertal nivåer. SSR är representerade i FSC:s svenska styrelse och i FSC:s 

standardkommitté.  En del av SSR:s dagliga arbete med skogsfrågor avser 

avvikelserapportering enligt FSC, vilka handläggs och bevakas av SSR:s skogshandläggare. 

Svenska FSC valde även 2018, omval, Jenny Wik Karlsson som ordförande för föreningen. FSC:s 

standard har under många år varit föremål för revision och en ny standard skall finnas på plats 

2019 och börja gälla 2020. Arbetet med den nya skogsbruksstandarden har under 2018 varit 

omfattande.  Den nya standarden har ett större och tydligare fokus på bland annat 

urfolksrättigheter och rätten för urfolk att aktivt påverka sin vardag. Bland annat återfinns FPIC 

i denna process.  SSR ser det som en viktig och arbets- och tidskrävande process att bistå 

samebyarna i den nya samrådsprocessen. 

 

4.7 Vindkraft 

SSR har under flertalet år bedrivit olika projekt kopplade till vindkraftens påverkan på 

renskötseln.  I juni 2016 startade projekt Biekkasuodji, finansierat av Energimyndigheten. 
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Projektet avslutas vid årsskiftet 2018/19. Projektets huvudsakliga operativa insats består av 

att inrätta en projekttjänst som rådgivare och kunskapsinsamlare inom SSR. Rådgivaren ska 

fungera som en länk mellan projektörer och samebyar.  Utöver detta har också seminarier och 

workshops inom området vindkraft och renskötsel genomförts för samebyar, projektörer och 

myndigheter gemensamt. Projektet samverkar med forskare inom området för 

sammanställning av ny forskning och förmedling av densamma. Rådgivaren skall för att kunna 

utföra sitt uppdrag söka kontakter och upprätta relationer med Energimyndigheten, de 

berörda Länsstyrelserna och kommunerna samt de noder för vindkraft som finns inom 

Nätverket för vindkraft samt de oberoende kompetensresurser för vindkraft som kan finnas 

inom renbetesregionen. Under 2018 har två seminarier med efterföljande workshop 

genomförts. Ett av seminarierna byggde på kunskapshöjning genom föreläsningar av olika 

forskare och ett seminarium byggde på kunskapshöjning kring kontrollprogrammen och 

samebyarnas liksom projektörernas erfarenheter.  

SSR har under året också arbetat tillsammans med flertalet forskare inom området 

renskötsel/vindbruk. SSR har också bistått flera samebyar vid tillståndsprocesser och miljömål 

kopplade till etableringar av vindparker i Sápmi. 

 

4.8 Konkurrerande markanvändning 

Under 2018 har SSR fortsatt arbeta med olika modelleringar kring kumulativa konsekvenser 

och miljökonsekvensbeskrivningar tillsammans med forskare och samebyar. Flera 

samverkansprojekt har avslutats under året och en stor del av arbetet har varit uppföljning 

och behovsanalyser av framtida insatser. 

För SSR är det inte den konkurrerande markanvändningen som är vägledande, utan det 

viktigaste arbetet är med frågor kopplade till vår egen markanvändning och renens behov.  

Konkurrerande markanvändning spänner över alla SSR:s insatsområden. En stor del av detta 

arbete riktas mot insatser för att stärka det samiska inflytandet i frågor som berör våra 

medlemmar, främst i frågor kopplade till naturresursförvaltning, infrastrukturprojekt och 

samhällsplanering. 
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4.9 Näringsrådgivning 

Näringslivsutveckling och frågor som kopplar till det är ett av SSR:s insatsområden. Under 2018 

har ett antal ärenden utförts. Arbetet under året har skett genom olika insatser där bland 

annat följande återfinns 

1. SSR har arbetat med värdering av renar, främst de som förolyckats av någon orsak.  

2. Slaktprogrammet i-Renslakt har nu sex användare och ca 2/3 av slaktade renar i 

Sverige passerar systemet. Ambitionen under året har som tidigare år varit att 

fortsätta utveckla systemet. 

3. SSR deltar bland annat i de regionala djurskyddsråden för att bevaka rennäringens 

intressen.  

4. Löpande kontakter med olika branschorganisationer samt andra aktörer som 

bedriver olika typer av verksamhet inom renskötselområdet. 

 

5.0 Rådgivning 

Under 2018 har vi på sedvanligt sätt erbjudit våra medlemmar juridiskt stöd och rådgivning 

och annan rennäringsrelaterad rådgivning. Vår rådgivningsfunktion arbetar med såväl 

avgränsade frågeställningar och principiella frågor: 

 Avgränsade frågeställningar: 

o Ofta rådgivning per telefon 

o Prioritering av samebyfrågor före frågor av enskild natur 

o Medlemsfrågor 

o Samhällsplaneringsärenden 

o Remissarbeten gällande lagar och förordningar 

 Principiella områden som SSR varit verksamma inom är bland annat: 

o Rennäringens markanvändning inom områden som rovdjur, vindkraft och 

gruvor. 

o Som ombud för samebyarna i olika tillståndsprojekt 

o Jakt och fiske processen/stämningen mot staten 

o Vargens utbredning i renskötselområdet 

o FSC 

 

5.1 Jakt och Fiskeprocessen 

Processen har pågått under lång tid och påverkat framförallt samebyn på många plan. Inte 

minst har det omgivande samhället i vissa delar visat en bristande respekt för samiska 

rättigheter och människorna som innehar dom. SSR kommer att arbeta aktivt för att motverka 

de negativa strömningar som finns runt omkring våra medlemmar. 

Samernas Landsmöte i Gällivare 2006 beslutade att utreda förutsättningarna för en rättslig 

prövning av samernas rätt till jakt och fiske ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i 

förhållande till staten. En förstudie genomfördes av SSR tillsammans med advokat Peter 

Danowsky och jur kand Nicolina Bacirtzis för att utreda de rättsliga frågeställningarna inför en 

sådan stämning.  Förstudien resulterade i att SSR och Girjas sameby under 2009 har stämt 

svenska staten gällande den samiska jakt- och fiskerätten. Processen fortgår och kommer att 

avgöras av Högsta domstolen under hösten 2019. SSR kommer under året arbeta fortsätta 
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arbeta parallellt med processen med frågor kopplade till 

förvaltningsmodeller och metoder. Ett stort fokus 

kommer också att läggas på den egna kunskapen och hur 

den kan tillvaratas och utgöra grundbulten i en ny 

förvaltning. SSR kommer i de delar som berör förvaltning 

att samverka med andra aktörer, framförallt forskare med 

inblick i förvaltning av vilt mm. SSR anser dock att en 

framtida förvaltning måste vila på samiska värderingar och 

skydda samiska rättigheter, vilket innebär att 

tyngdpunkten i en framtida förvaltning kommer att läggas 

på interna diskussioner inom det samiska samhället. 

 

6.0 Opinionsarbete 

Även under 2018 har SSR haft möten med företrädare för riksdag och regering. Bland dessa 

möten återfinns diskussioner med näringsdepartementet, miljödepartementet samt enskilda 

riksdagsledamöter. Genom kontakter med samarbetspartners som Svenska Jägarförbundet, 

LRF, SLU, WWF med flera har vi också kommit i kontakt med många beslutsfattare. Styrelsen 

representerad av ordförande har tillsammans med verksamhetschefen bedrivit detta arbete.  

På det internationella området har SSR framförallt samarbetat med Samerådet i ett flertal 

exploateringsärenden med internationella företag. Förbundet har dock också skapat egna 

kontakter via Permanent Forum, FSC International och organisationer som olika 

urfolksorganisationer. 

7.0 Ekonomi och administration 

SSR har under flera års tid arbetat aktivt med att stärka SSR:s ekonomi, för att återställa det 

negativa kapitalet. Frågor kopplade till ekonomi är en prioriterad fråga. SSR redovisar ett 

positivt resultat för 2018. Organisationen följer dock den tidsplan som är fastslagen av 

landsmötet, detta mot bakgrund av att tidigare års resultat varit större än förväntat. 

Styrelse och ledning fortsätter att arbeta för att stärka och förbättra rutiner kontinuerligt. 

Detta arbete får naturligtvis inte stanna av utan måste fortgå kontinuerligt. Ett större fokus 

kommer dock att läggas på att finna en långsiktig finansiering. 

Styrelsen tillsatte under 2012 en budgetgrupp vilken har sammanträtt även under 2018.  

Budgetgruppen har föreslagit ett antal åtgärder som skall genomföras på såväl kort som lång 

sikt för att stärka SSR. Det huvudsakliga fokuset för arbetet ligger nu på att finna långsiktiga 

finansieringslösningar. 

Verksamheten måste ge ett ekonomiskt överskott 2019 för att fortsätta arbetet med att 

återställa organisationens negativa egna kapital. 

 

7.1 Kulturrådet 

Sametinget och dess Kulturnämnd har sedan flera år tillbaka ett uppdrag att fatta beslut om 

medelstilldelning i frågor som rör kulturfrågor och organisationsstöd.  För att kunna 
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genomföra detta uppdrag så erhåller man årligen ett anslag från Samefonden på ca 5 miljoner 

kronor. Detta är i moralisk mening pengar som ”tillhör” samebyarna.  

Med utgångspunkt från de av Samefonden beviljade medlen fördelar Kulturnämnden varje år 

medel till de samiska organisationerna.  

Med vårt kulturrådsanslag i botten har SSR under ett antal år lyckats att utöka verksamheten 

med hjälp av olika projektmedel. Dessa medel har kommit från bl.a. EU och Sametinget. Dock 

har projektverksamheten i stort minskat vilket inneburit att omsättningen minskat.  

Verksamhetsbidraget har dock höjts för 2018 vilket i princip motsvarar en indexuppräkning för 

de senaste 10 åren. För att utöka verksamheten krävs dock ytterligare anslag vilket SSR 

kontinuerligt arbetar för. 

Respekten för de mänskliga rättigheterna och kunskapen om rättigheterna är beroende av att 

olika organisationer, grupper och intressen kan komma till tals. Det är således av yttersta vikt 

att det finns ekonomiska möjligheter för dessa organisationer att föra fram sina kunskaper och 

erfarenheter. SSR menar att det finns ett behov av ett stabilt stöd som inte är projektstyrt utan 

lämnar utrymme för organisationens egna prioriteringar. 

 

7.2 Åtgärder 

Även om resultatet för 2018 är positivt måste organisationen fortsätta sitt arbete med att 

följa upp och arbeta aktivt för att kommande år generar i ett positivt resultat. 

 

7.3 Slutord 

SSR har de senaste åren arbetat för att säkerställa rutiner för återställande av det egna 

kapitalet, ett arbete som nu börjar ge effekt. För att nå de mål som styrelsen satt upp har 

kansliet genomfört flertalet organisationsförändringar samt sett över rutiner och arbetssätt. 

Detta har inneburit att kansliet ställts inför stora utmaningar, det är dock vår uppfattning att 

de insatser som genomförts stärkt kansliet och SSR. 

SSR:s ambition är att organisationen nu kan fokusera på utveckling av SSR för att möta alla de 

utmaningar som vi och våra medlemmar står inför. I vårt framtida arbete skall vi verka för att 

bedriva en offensiv, stark och ledande organisation. 

Umeå 2019-05-10 
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Verksamhetschef 


