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Förslag till SSR:s Landsmöte 2021: Politiskt Program 
 

Inledning 

Styrelsen har under de senaste två åren diskuterat en revidering av SSR:s politiska program. Vid 
styrelsemötet i januari 2021 beslutade styrelsen att ett kommande program bör vara uppbyggt med 
konkreta mätbara mål som kan följas upp. Frågan diskuterades med medlemmarna vid regionala 
möten våren 2021. Det dokument som nu presenteras för Landsmötet bör ses som ett första steg 
och som en indikation på hur styrelsen har haft för avsikt att arbeta vidare med att konkretisera ett 
politiskt program. Dokumentet är en sammanställning av SSR:s befintliga positioner och 
målsättningar beslutade av Landsmötet. Genom att sammanställa dessa blir det tydligt vad SSR har 
att arbeta för att uppnå. Ett sådant dokument kan sedan ligga till grund för styrelsens arbete och 
varje insats från SSR kan då kopplas till hur den hänger samman med arbetet att uppnå av 
Landsmötet beslutad målsättning. På så sätt kan styrelsen vid varje Landsmöte redogöra för hur 
arbetet lagts upp för att nå de mål som Landsmötet satt. Förhoppningen är att diskussionen under 
Landsmöten och med medlemmar löpande kan koncentreras till hur målen ska uppnås och att det är 
tydligt vilka positioner Landsmötet redan antagit. 

 

Förslag till Landsmötet  

Styrelsen har vid styrelsemöte 28 april beslutat att föreslå Landsmötet att tillstyrka den motion som 
inkommit från Luokta Mávas om genomförandet av en organisationsöversyn (se handlingar och 
förslag till beslut om motioner). Mot bakgrund av det ser styrelsen att frågan kring hur 
beslutsuppföljning och målstyrning ska läggas upp inom SSR kan inkluderas som en del i arbetet med 
en organisationsöversyn. Styrelsen lägger därför fram detta dokument till Landsmötet som en 
information och underlag inför kommande arbete.  

Styrelsen föreslår Landsmötet att besluta att frågan om fortsatt arbete med politiskt program, 
beslutsuppföljning och målstyrning av SSR:s verksamhet ska inkluderas som en del i en kommande 
organisationsöversyn.
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Utkast Politiskt Program 

 

SSR:s Ändamål  

SSR är en sammanslutning av svenska samebyar och sameföreningar med uppgift att tillvarataga och 
främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen 
med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och sunda utveckling. 

SSR ska arbeta för: 

- samiskt självbestämmande,  
- en hållbar förvaltning av naturen 
- bibehållen naturbetesbaserad renskötsel med utgångspunkt från samisk traditionell kunskap. 
- fortsätta verka för en långsiktig och hållbar renskötsel som utvecklas hela tiden men på våra 

egna villkor.  
- arbetsro och betesro med minimala störningar på både is och från luftrummet.  
- Att själva leda diskussionen och arbetet med vår egen framtid.  
- Att renskötseln, vårt språk, vår kultur och våra övriga samiska näringar ska utvecklas på ett 

sätt som stärker våra medlemmar.  

De sex viktiga grundpelarna som SSR:s vision vilar på:  

• Renskötsel  
SSR ska arbeta för att våra näringar ska vara fungerande och ekologiska och utvecklas på våra egna 
villkor. Renskötarna måste få känna arbetsro, oavsett var de befinner sig i renskötselområdet.  

• Samiskt näringsliv  
SSR ska stödja och uppmuntra det samiska näringslivet som ska utvecklas och växa.  

• Naturen  
SSR:s mål är en livskraftig och hållbar samisk livsmiljö.  

SSR ska tillsammans med samebyarna och sameföreningarna arbeta för att minska vårt eget 
klimatavtryck.  

SSR måste arbeta offensivt för att möta de pågående klimathoten.  

• Ledarskap  
SSR:s roll är att starkt och offensivt tillsammans med medlemmarna leda vårt samhälle till eget 
samiskt självbestämmande. Internt använder sig SSR av rádedibme - ett traditionellt 
konsensusliknande beslutsfattande.  

• Kultur  
SSR:s verksamhet utgår från vår samiska kultur och våra egna traditioner, med ett arbetssätt som är 
anpassat till det moderna samhället men med förankring i den traditionella kunskapen.  

• Samiskt språk  

SSR ska aktivt verka för att de samiska språken används. 
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Strategier för hur vår vision ska uppnås:  
- Sprida och förmedla kunskap till främst till våra medlemmar samt det omgivande samhället. 
- Vara en offensiv och trovärdig organisation med hög kompetens  
- I vårt arbete ta 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.  
- 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.  
- 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.  

- 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.  

- 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.  

- 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.  
 

Rovdjur 
- Nolltolerans mot varg i renskötselområdet.  
- Ändring av Naturvårdverkets beslut om vargföryngringar i renskötselområdet i enlighet med 

SSR:s rovdjurspolicy 
- Att arbeta med en översyn av ersättningssystemet för björn samt att styrelsen arbetar med 

att driva frågan gentemot beslutsfattarna.  
- Att örn oavsett art omfattas av ersättningsystemen 

Toleransnivåer 

- Att riksdagens uttalande om toleransnivå får genomslag, att rennäringen inte ska förorsakas 
mer än max 5 % förlust till rovdjur. Att detta arbetas in en förordning. 

- För varje sameby ska det tas fram toleransnivåer för rovdjuren. 
- Om toleransnivån överskrids ska rovdjur avlägsnas från samebyns område.  

En effektiv rovdjursförvaltning 

- Snabba beslut som grundar sig i den erfarenhet och de åsikter som finns inom rennäringen. 
- Korta handläggningstider och tydligt agerande från alla inblandade.  
- Klart vilka kriterier som gäller för att kunna bedöma när en ordnad renskötsel omöjliggörs 

eller allvarligt försvåras. Denna bedömning ska göras av samebyarna.  
- Dagens regler avseende jakt måste förbättras för att minska rovdjurens påverkan på̊ 

rennäringen.  
- Renskötarna måste få bättre möjligheter att skydda sina djur vid rovdjursangrepp.  
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- Förluster och andra kostnader måste ersättas med högre belopp än idag så att den skada 
som rennäringen orsakas ersätts.  

- Samebyarna ska delta i inventeringsarbetet. Inventeringsarbetet måste ges förutsättningar 
att fungera genom förändringar i regelverket. 

- Det måste utvecklas bättre metoder for skadeförebyggande åtgärder för att undvika skador 
för rennäringen. Detta ska ske i samverkan mellan ansvariga myndigheter och rennäringen. 

- Utbildning och information om förhållandet mellan rennäring och rovdjur samt om 
rennäringens förutsättningar är nödvändig för att förbättra situationen.  

- Medverka för att relevant forskning ger resultat som är användbara också̊ i förvaltningen. 
- Arbeta för en större samordning av rovdjursförvaltningen i Sverige, Norge och Finland. 
- Arbeta för att regeringen tillskjuter medel för forskning om kungs-, och havsörns predation 

på ren.  

Skogsbruk 
SSR utgångspunkter: 

- Respekt för vår rätt att kunna använda markerna för renbete  
- Respekt för renskötarnas traditionella kunskap om renskötsel, natur och hur skogsbruket 

påverkar renen och renskötseln  
- Ett renskötselanpassat skogsbruksproduktionsmål inom områden viktiga för renskötseln 
- Utvecklade rádedibme mellan skogsbruk och renskötsel som innebär förhandlingar om hur 

marken ska brukas  
- Befintliga contortaplantage ska avvecklas och återbeskogas med svenska trädslag  
- Att Sveaskog återupptar sina samråd med Muonio Sameby 
- Skogsbolagen ska ta ett ekonomiskt ansvar för att bra förhandlingar ska kunna genomföras. 

Samebyarna ska få ekonomisk kompensation för sitt deltagande.  
- Kompensation från storskogsbruket för samebyns produktionsbortfall, kostnader och annan 

påverkan. 
- Inför eventuella avyttringar av Sveaskogs markinnehav måste förhandlingar ske med berörda 

samebyar.  
 

Renskötselanpassat skogsbruk 

SSR ska arbeta för renskötselvänliga skogsbruksmetoder som bland annat: 

- Anpassad och skonsam markberedning 
- Anpassade vägdragningar 
- Nolltolerans mot contortaplantage 
- Inga främmande trädslag 
- Tidiga och hårda röjningar 
- Utglesningar av skogar som främjar marklavsbete  
- Begränsad användning av gödsling 
- Bättre förutsättningar för ett bra trädlavsbete 
- Ökad användning av hyggesfria skogsbruksmetoder  
- Skydd av områden för renskötsel.  

Att en rättsutredning ska genomföras för att belysa förutsättningarna för en juridisk prövning. 
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Miljöcertifiering 

- SSR anser att FSC för närvarande är den certifiering som på bästa sätt tar hänsyn till 
renskötseln och den samiska kulturen.  

- SSR menar att certifieringen och skogsbruksstandarden utgör en lägsta nivå. FSC är dock inte 
tillräckligt för att till fullo täcka de behov som samebyarna har.  

- Skogsbruket måste ta ansvar för att den personal som arbetar med dessa frågor har den 
kunskap som krävs vad gäller kunskap om urfolk, samiska rättigheter, renskötselns 
förutsättningar och behov.  

- Den kunskap och erfarenhet som finns bland det samiska samhället och de renskötande 
samerna måste användas och respekteras  

- Forskning om skogsbruk ska initieras tillsammans med SSR och representanter från 
renskötseln.  

Livskraftig och hållbar rennäring  

- Att i arbetet med en långsiktig, hållbar och bärkraftig renskötsel särskilt utreda 
förutsättningarna för särskilt anpassade skatteregler som stärker näringen och därmed skapa 
förutsättningar för generationsväxling, avveckling, unga renskötare samt därtill knutna 
frågor. 

- Att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda de frågeställningar som uppkommit i 
diskussionerna kring Etiskt råd och att gruppen arbetar fram ett konkret förslag och en 
tidsplan när och om ett råd kan tänkas inrättas och hur rådet skall utformas. 

- Att SSR tittar på möjliga lösningar för hur man kan förbättra situationen, och stävja turismens 
och det rörliga friluftslivets framfart.  

- Att frågor om tillfälliga skoterförbud måste föras tillbaka till länsstyrelserna. Att SSR påbörjar 
arbetet med en översyn av regelverket i hithörande frågor för att återföra denna specifika 
fråga till länsstyrelserna.  

- Att utreda och belysa förutsättningarna gällande försäkring av renhundar.   
 

Klimat 

- Att det inrättas en klimatfond för renskötseln  
Att klimatfonden förvaltas av SSR  
Att riksdag och regering säkerställer att det årligen avsätts medel till denna fond  
Att fondens medel uteslutande skall användas för åtgärder kopplade till renskötseln  

- Att genomföra en översyn av Sametingets föreskrifter gällande katastrofskadeskydd i sin 
helhet.   

- Att lyfta frågan om katastrofskadeskydd med regeringen och att särskilt föra fram att 
föreskrifterna måste ta sin utgångspunkt att skydda renen och undvika att renskötselns 
förutsättningar för fortsatt existens undergrävs.   

 

Hälsa 

- Att Sveriges riksdag och regering inrättar ett centrum för samisk hälsa.  
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Renhälsa 

- Att titta på möjligheterna att knyta veterinär kompetens till organisationen och ta ett samlat 
grepp kring frågorna i begreppet ”Renhälsa” med syftet att styra denna utveckling med fokus 
på rennäringen. 

- Att påbörja en utredning samt medföljande konsekvensanalys gällande införande av en egen 
kategorisering av djurslaget ren. Utredningen skall presenteras för landsmötet 2018 för 
beslut.   

- Att en djurskyddsenhet inrättas som ansvarar för djurskyddskontrollen kopplad till 
rennäringen och annan samisk djurhållning inom Sápmi.  

- Att veterinärtjänst inrättas och tillsätts med inriktning på djurhälsa kopplad till rennäringen 
och annan samisk djurhållning.  

- Att styrelsen aktivt arbetar med att det inrättas ett samarbete med finsk och 
norsk renforskning och finsk respektive norsk motsvarighet till Djurskyddsenheten.  
 

Säkerställa samebyarnas rättigheter 
- Att Sveriges regering snarast påbörjar arbetet med att säkerställa att samiska egendomsrätter 

respekteras fullt ut.  
- Att samebyarnas egendomsrättigheter till land och naturresurser tydliggörs och respekteras. 
- Att Sverige respekterar samebyarnas rätt att säga nej till industriverksamheter på deras 

traditionella områden. 
- Att mineral, skogs- och annan industrilagstiftning ändras så att de respekterar samebyarnas 

egendomsrätt till land och naturresurser. 
- Att Muonio skogsameby även erkänns som sameby av staten. 
- Att kräva omförhandling av Nordisk samekonvention. 
- Att bevaka arbetet med en Sanningskommission och verka som observatör.  
- Att SSR aktivt för upp skogssamers rättigheter på agendan, med mål att skogs och 

fjällrenskötseln jämställs rättsligt. 
- Att aktivt arbeta för att stärka den samiska renskötseln vilken utgör grunden för den samiska 

bruksrätten.  
- Att ta fram en studie om möjligheterna för eventuell framtida rättsprocess om Samefondens 

medel och framtida intrångsersättningar.  
 

SSR som samebyarnas företrädare 
- Att SSR tilldelas ett riktat årligt anslag som säkerställer organisation verksamhet i sin 

nuvarande form.   
- SSR och samebyarna är den part som företräder rennäringen i alla frågor som rör 

renskötseln, rättigheter till land, vatten och naturresurser i de samiska områdena.  
- Att SSR betraktas som den part som företräder rennäringen och dess utövare,   
- Att SSR i frågor som berör renskötseln konsulteras fullt ut av regering och riksdag samt 

myndigheter. 
- Att riksdag och regering säkerställer att SSR garanteras medel för att aktivt kunna delta i 

sådana konsultationer.  
- Att riksdag och regering aktivt verkar för att organisationen skall utgöra en stödfunktion för 

landets samebyar i frågor som berör renskötseln.  
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- Att Sveriges regering och riksdag deltar i raarastalleme (rådslag) med SSR och dess 
medlemmar för att påbörja en process om framtidens förvaltning av mark och vatten.  

- Att aktivt påbörja en process som leder fram till raarastalleme med regering, riksdag och 
företrädare för SSR samt fortsätta arbetet utifrån tidigare antagna resolutioner.  

-  

Miljö 
SSR:s miljöarbete ska fokusera på att där det är möjligt välja de alternativ som har minst belastning 
på renskötseln, på andra urfolk och på jordklotet som helhet. 

- Minska vårt klimatavtryck i alla delar av verksamheten genom att följa och kontinuerligt 
uppdatera vår handlingsplan. 

- Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljö och hållbarhetsfrågor hos anställda, 
styrelse, arbetsgrupper samt hos organisationens medlemmar. 

- Ställa miljökrav på de som organisationen samverkar med t.ex. företag, myndigheter och 
organisationer. 

- Minimera negativa effekter på miljön från våra resor genom effektivare mötesplanering och 
val av transportmedel. Vi ska öka möjligheten att kunna delta via länk vid möten, kurser etc. 

- Minska vår resursförbrukning och vid nyinvesteringar välja bäst miljöanpassad och/eller 
miljömärkt teknik och långsiktigt hållbara material som fungerar för ändamålen.  

- Minska behovet av engångsartiklar och välja förbrukningsvaror med så låg miljöpåverkan 
som möjligt. 

- Minska mängden avfall, öka återvinningen och verka för en ansvarsfull avfallshantering inom 
organisationen. Det som vi inte kan återvinna ska omhändertas på ett ansvarsfullt sätt. 

- Alla våra inköp ska göras med ett långsiktigt miljöklokt hållbarhetstänk.  
- Vi ska välja miljömärkta eller motsvarande alternativ där sådana finns samt gynna samiska 

företag och/eller lokala företag vid inköp av varor och tjänster. 
- Minska vår totala energiförbrukning. 
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