Grupp 1., direkt efter lunch.
Anders F:
Vi i Boliden känner ofta att det finns en obalans i förhandlingar vad gäller kunskap. Samebyarna har
all kunskap & all trovärdighet vad gäller rennäringsfrågor. Så, obalans kan resultera inte endast pga.
pengar/resurser, men även på andra sätt. Vi (Boliden) måste få input från samebyar för att ta reda på
– vad skall vi ersätta/kompensera/söka undvika? Vi undviker att prata pengar utan fokuserar på
processen att få fram denna information & komma framåt med planering av projekt.
Boliden tänker långsiktigt (100 år historia, med avsikt att fortsätta 100 år till) & är inte intresserade
av några ”quick fixes” för att komma framåt. Vidare, i branschen försöker vi samla alla aktörer för att
komma överens om hur vi bör jobba vad gäller ersättningar, miljöskydd, samråd etc.
Håkan J (det var mkt frågor till Håkan vilket visar att ”mer kunskap efterfrågas/behövs”):
Det är svårt att diskutera dessa frågor om man ej har ett konkret fall att referera till. Men, för de
flesta samer är marken helig – exploateringar känns i hjärtat. Jag tror att vi måste ha ett
bättre/starkare lokalt självstyre. Exempelvis i Ammarnäs – vi behöver affär, bensinmack etc. En del av
inkomsten som genereras måste stanna lokalt.
Vad gäller avtal, det sämsta som kan hända är att pengar hamnar i någon enskilds ficka. Vi –
samekollektivet – behöver dessa resurser för annat som är mkt viktigt för att stödja kultur, språk etc.
Avtal är problematiska – ingen vet vad som händer & risken för att konflikter/avundsjuka skapas
finns. Transparens behövs. Ibland säger vi ”nej”, men samebyn säger ”ja”. Det vore bättre om
ersättningar gick till sametinget.
Samiska sidan – vi säger inte nej för att jävlas utan för att vi är rädda. Vi har ett ansvar att ta hand om
markerna.
Samisk turism – där finns en enorm potential.
Det samiska jakt & fiskeintresset samt kulturintresset – ofta finns ingen som företräder detta. Där har
sametinget en roll – sametinget borde vara mer/djupare involverat. Allting borde gå genom oss & vi
kan fördela efter behov. Samebyarna är naturligtvis rädda för detta scenario.
Rennäringen behöver mkt stöd för att bära sig. De flesta samebymedlemmar jobbar endast mkt lite
med rennäring – de har jobb i gruvan, exempelvis.
Vi behöver gruvorna, ju. Dessutom, arealerna är ju små, jämförelsevis. Men värre är det med
prospektering & borrningar som görs mer extensivt. Vi vill bara se seriösa gruvföretag, helst inte
internationella.
Allmänt:
Sametingets tjänstemän bör träffa branschen – kanske ngn gång om året. En av sametingets viktigare
roller är nämligen att informera & förklara. Att ha möten betyder inte att man måste enas.
Kompromisser är dock nödvändiga.
Att prata med varandra är viktigt. Plattformar som denna behövs - Georange är bra & viktigt men
måhända alltför Malå centrerat. Andra organisationer kan/bör bli involverade &/eller anta en
liknande roll. Region V/botten & region N/botten exempelvis.

