
 
 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
Information finns också på vår hemsida: www.ksla.se 

Inbjudan 

 
Rennäringens framtid står på spel  

– varför är det så tyst? 
 

Seminarium tisdagen den 2 februari 2010, kl 15.00–18.00 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

 

 
Rennäringen och därmed den samiska kulturen, står inför många hot. Varför är det så tyst om 
rennäringens situation i media och debatt? Är människor i vårt land inte tillräckligt intresserade 
av rennäring och samisk kultur? Kan vi för lite om villkoren för näringen? Är det mer intressant 
för medierna att berätta om folk och näringar på andra sidan jordklotet än här hemma? Hur möter 
man inom rennäringen den problematiska situationen? Sammanfattningsvis är frågan om 
rennäringen och om samernas framtid högaktuell. 
 
Det har genom åren gjorts ett större antal offentliga utredningar om svensk rennärings- och 
samepolitik. Men sällan har dessa lett till politiska beslut och debatten lyser med sin frånvaro. 
 
KSLA inbjuder till ett eftermiddagsseminarium, som inleds med en historisk beskrivning av 
förhållandet mellan staten och samerna av historikern Lennart Lundmark med utgångspunkt i 
hans senaste bok ”Stulet land”, varefter nutida frågeställningar beskrivs av hovrättsassessor 
Marie Hagsgård. Inledningarna kommenteras av folkhögskoleläraren Gustav Fridolin, f.d. 
ledarskribenten Maria Abrahamsson, skriftställaren Stig-Björn Ljunggren, renskötaren Lars-
Anders Baer och skogsbrukaren Sven Erik Hammar, vilka ger sin syn på varför det har blivit 
som det är.  
 
Därefter följer ett samtal mellan de medverkande, med möjlighet till frågor från 
seminariedeltagarna, under ledning av Annika Åhnberg, ordförande i akademiens Sápmiprojekt. 
 
Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. Anmälan krävs dock, och görs  
senast den 26 jan via hemsidan www.ksla.se eller via denna länk. Frågor kan ställas till Gun 
Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12. Dagen avslutas kl 18.00 med mingel, fortsatt 
samspråk och lättare förtäring i Oscars källare. 
Välkomna! 
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Detta seminarium finansieras med hjälp av A. W. Bergstens donation. 
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