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OVDASÁTNI

B

oazodoallu lea davviguovlluid fenomena mii
doaimmahuvvo miehtá árktalaš sirkumpolára
guovlluin. Dat ovddasta 24 iešguđet árktalaš
álgoálbmogiid árbevirolaš, nomádalaš eallinvuogi,
ja sis lea buohkain guhkes historjá davvin. Dat
guoská lagabui 100 000 olbmui ja sullii 2,5
miljovnna bohccui Ruoŧas, Norggas, Suomas,
Ruoššas, Mongolias, Kinnas, Davvi-Amerihkás/
Alaskas, Kanada, Ruonáeatnamis/Danmárkkus
ja Skottlánddas. Váikko boazodoallu gávdno
miehta árktalaš guovlluin, ja máŋga iešguđetlágan
kultuvrraiguin, de lea dan organiseren mearkkašahtti
seammá láhkái gos ain gávdno; dat lea nomádalaš
eallinvuohki, man vuođđu lea bearašvuđot
bargoservodat, dat ovddasta hui mihtilmas eallinvuogi
álgoálbmogiidda. Boazodoalu sáhttá geahčastit
olmmoš-ekovuogádat čanastahkan.1 Dan sáhttá maid
geahčastit modeallan dasa mo bistevaččat geavahit
ja hálddašit davvi eatnamiid ekovuogádagaid, ja man
vuođđu leat vásáhusat mat leat čoggon buolvvaid
bokte, seailluhuvvon, ovdánahtton ja heivehuvvon
davviguovlluid dálkkádagaide ja politihkalaš
ekonomiija vuogádagaide.2
Boazodoalloservodagat miehtá árktalaš guovlluin
vásihit dál máŋga ođđa hástalusa. Váikko
dálkkádatrievdamat, globaliseren ja sosio-ekonomalaš
rievdamat mielddisbuktet mearkkašahtti rievdamiid,
de leat guohtuneatnamiid massimat mat čuvvot
infrastruktuvrraid huksema, resurssaid ávkkástallan
ja lassi olmmošlaš doaimmaid geažil, muhtun dain
stuorámus váikkuhusain dálá boazodollui. Jus
geahčasta dála dili, de lea Fennoskándia dat guovlu
gos guohtuneatnamat leat jávkán eanemusat
árktalaš sirkumpolára guovlluin, ja integrerejuvvon
hálddašanplánat eatnamiidda eai leat hábmejuvvon
Barentsguovllu dáfus.3 Dáid áššiid dehálašvuohta
lea maid čielgasit čállon Aoluguya julggaštusas,
dohkkehuvvon 2013.4
Boazodoallu jođihuvvo stáhtaid iešguđetlágan
regulerenráđđevugiid vuolde. Muhto hástalus
mii čađat ihttá buot oktavuođain, lea ahte
stáhtaid eiseválddiid bealis váilu obbalaš
ipmárdus ja dohkkeheapmi pasturalismmas,5
hástalus mii maid guoská boazodollui.6 Stáhta
boazodoallohálddašeapmi lea dávjá huksejuvvon
eará álbmogiid eanadoallovugiid ja eanageavaheami
ipmárdusaid ala, ja dainna lágiin ii govve dievaslaččat
ahte boazodoallu lea álgoálbmogiid árbevirolaš,
nomádalaš eallinvuohki. Defineremis ja dahkamis

bistevaš boazodoalu “ođđaáigásaš” eanandoallun,
addá ovdamearkka dihte stáhtaide fámu defineret mii
boazodoallu galggašii leat.7 Dáid definišuvnnaid maid
stáhta lea mearridan, dávjá eai heive álgoálbmogiid
iežaset máilmmiipmárdusaiguin, árbevirolaš
eanangeavahemiin ja kultuvrralaš vieruiguin.
Oanehaččat oažžu dadjat ahte álgoálbmogiid
boazodoalu vuođđu lea ahte badjeolbmot čuvvodit
bohcco, iige nuppe láhkái. Nuppe dáfus lea
eanadoallu vuosttažettiin vuođđuduvvon olbmo
áigumušaid ala ahte kontrolleret elliid čađa áigge, dahje maiddái, geahččalit kontrolleret luonddu. Nugo
vuorraset badjeolmmoš ja Máilmmi Boazoálbmogiid
Searvvi generálačálli Johan Mathis Turi lea
dadjan: “…Boazoálbmogat leat álo diehtán ahte sii
fertejit bargat ovttas luondduin iige dan vuostá”.8
Badjeolbmuid máilmmiipmárdusat lea ahte it don
soađa máilmmi vuostá, muhto geahččalat eallit das ja
soabadit dainna.9
Álgoálbmogiid árbevirolaš máhttu, kultuvra ja
giella addet dehálaš vuođu heivehit ja hukset
dávggasvuođa jođánis rievdamiid dáfus árktalaš
boazodoalloservodagain.10 Muhto nugo stuoraservodat
ii dievaslaččat ipmir boazodoalu eanangeavaheaddjin,
nu maiddái ii geavahuvvo badjeolbmuid árbevirolaš
máhttu dievaslaččat dálá hálddašeamis.11
Dát čuoččáldahttá hástaleaddji gažaldagaid:
Makkár kapasitehta lea stáhta eiseválddiin ja
sisabahkkejeddjiin dievaslaččat ipmirdit ja bargat
boazodoalločuohcci váikkuhusaiguin? Makkár
ipmárdus lea sis boazodoalu máŋggabealat
eanageavaheamis molssašuddi diliid vuolde? Man
muddui sáhttet dálá váikkuhusguorahallamiid
ráđđenvuogit ja dábit duođaid ipmirdit dáid
duohtavuođaid?
Badjeolbmot miehtá davviguovlluid vásihit dál
ahte sii leat ovddemusas dálkkádatrievdamiid
dáfus; dálkkádat árktalaš guovlluin lieggana
jođáneappot go gaskamearálaččat muđui máilmmis.12
Dan oktavuođas boahtá leat ain deháleappot
badjeolbmuide ahte gávdnojit guohtuneatnamat gosa
besset ealuideasetguin.13 Badjeolbmuid báikkálaš
heiveheapmi dálkkádatrievdamiidda lea maid
geográfalaš beliid duohken, gos máŋggabealatvuohta
já friddjavuohta johttát ealuin sáhttá leat
mearrideaddjin vissis dilálašvuođaid ja diliid vuolde.14
ON Dálkkádatpanela 5.Raporta leage čujuhan ahte
“…guohtuneatnamiid suodjaleapmi boahtáge leat
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deháleamos heivehallanstrategiija badjeolbmuide
dálkkádatrievdamiid oktavuođas”.15 Ovttas
servodatrievdamiiguin, ekonomalaš rievdamiiguin
ja politihkalaš rievdamiiguin mielddisbuktá dát
mearkkašahtti ja áibbas ođđa hástalusaid boazodoalu
boahtteáigái.16 Go dán čuovggas geahččá, de lea
jierpmálaš geavahit prinsihpa “ovddalgihtii leat
várrogas” buot evttohuvvon areálaovdánahttimiid
oktavuođas boazodoalloguovlluin dálá ja
boahtteáigge hástalusaide dáfus, maid dálá
dálkkádatrievdamat juo váikkuhit.
Dát leage juste manin váikkuhusguorahallamiid
buresdoaibmi ráđđenvuogit leat
mearrideaddjin bistevaš ovdáneapmái davvin.
Váikkuhusguorahallamat, go čađahuvvojit
albmaláhkái, addet neavvu geavahit buoremus
máhtu mii gávdno, vuođđun dahkat buoremus
hálddašanmearrádusaid. Okta dain stuorámus
hástalusain resursageavaheami plánaproseassas
boazodoalloguovlluin, lea ahte dat dávjá guorahallo
sierra dáhpáhussan dálá ja boahttevaš sisabahkkemiid
ektui. Muhto boazodoalloservodagaid oainnuid
mielde lea dárbu váldet vuhtii ollislaš gova
sisabahkkemiid dáfus. Lea dávjá nu ahte dat leat buot
sisabahkkemiid čoggon váikkuhusat mat garraseamos
čuhcet boazodollui.
Ferte maid váldit vuhtii ahte boazodoallu ovddasta
vuogádaga mii leat sorjavaš ollislašvuođas.
Ovdamearkka dihte geavaha professor Erik Reinert
tearpma “bákkolaš manahat”, ja geavaha dán gova
čilget eaŋkilit: . “Dat soaitá orru leamen buorre
sadji duoddaris, juste seammá láhkái ahte soaitá
leamen ollu lanja muhtin guovttegeardásaš norgga
viesus, nu ahte ii galggašii mearkkašit maidege
jos vel mássátge moadde njealjádasmehtera.
Muhto jos leat nu lihkoheapme ahte dat moadde
njealjádasmehtera, maid mássát, lea juste dakko
gokko tráhppa manná vuosttáš gearddis nuppi
geardái, dalle don leat mássán beali du orrunsajis.”17
Duohtavuođas lea boazodoalu eanangeavaheapmi
huksejuvvon máŋga diekkár “rájáid” birra, mat sáhttet
ráddjet olles vuogádaga ollislašvuođa. Boazodoalu
eanangeavaheami máŋggabealatvuođa beliid ferte
čielgasit ipmirdit vai ipmirda sisabahkkemiid duohta
váikkuhusaid boazodollui.
Min bargguid bokte sirkumpolára
boazodoalloservodagain mat vásihit sisabahkkemiid
iežaset eatnamiidda, duođaštuvvo čielgasit ahte
sisabahkkenproseassat dávjá eai čađahuvvo doarvái
bures. Váikkuhuvvon boazodoalloservodagaiguin
eai leat gulahallan eaige dat leat váldon mielde
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proseassaide, ja dávjá váilu dain alddiineaset
kapasitehta gozihit ja oasálastit daid ollu
sisabahkkenprošeavttain mat leat jođus. Váldohástalus
lea dávjá ahte boazodoalloservodagat váldojit
mielde sisabahkkenproseassaide beare maŋŋit.
Dábálaččat go bohtet mielde proseassaide –
dávjá dušše symbolalaččat, de leat prošeavttat
mearriduvvon ja váldoinvesteremat lea juo
dahkkon, nu ahte badjeolbmot eai beasa váikkuhit
prošeavtta dahje proseassa.
Maid mun áiggun dadjat lea ahte go dát dáhpáhuvvá,
de mii – stuoraservodat – vásihit dili mas leat
mássán vejolašvuođaid: Maŋŋit inkluderen
proseassaide mearkkaša ahte lea beare maŋŋit
ásahit luohttevašvuođa ja duohta ovttasbarggu
gaskal bealládagaid, ahte lea beare maŋŋit ráhkadit
goabbatbeallásaš heivehanproseassaid, ja beare
maŋŋit váldit atnui badjeolbmuid árbevirolaš máhtu.
Nuppiin sániiguin, mii massit buoremus máhtu
buoremus čovdosiidda. Leat máŋga ovdamearkka
dasa mo investerejeaddjit leat mássán ruđa ovdánahttit
luondduriggodagaid mat eai lean čađahahtti, dahje
eai lean gánnáhahtti prošeavttat, dušše danin go
eai váldán mielde buot beliid, buot perspektiivvaid
ja buot vejolaš máhtuid. Váikko lea mihá álkit
lohkat ahte váldit mielde váikkuhuvvon báikkálaš
servodagaid ja daid árbevirolaš máhtu váikkuhusaid
guorahallanproseassaide, go dan dahkat, de lea
dan ain vejolaš bargat. Duohtavuođas mii sáhttit
ákkastallat ahte dát lea áibbas dárbbašlaš jos mii ieža
galgat oažžut dohkálaš máhtu man vuođul sáhttit
dahkat dehálaš birashálddašanmearrádusaid.
Muhto fertet maid deattuhit ahte badjeolbmuin,
dábálaš riekteguoddin ja sin ruovttuguovlluid
árbevirolaš geavaheaddjit, lea lágalaš vuoigatvuođat
biehttalit mieđiheamis, geassit mieđiheami ja
maiddái biehttalit oppanassiige gulahallat. Dát
vuoigatvuođat leat čállon riikkaidgaskasaš lágaide,18
váikko máŋga ráđđenvuogi ja fitnodagat ain eai sáhte
dohkkehit dáid vuoigatvuođaid.
Dál geavahuvvojit iešguđetlágán
váikkuhusguorahallamat sirkumpolára davvin,
nugo mat “Environmental Impact Assessments”
(EIA-Biraslaš Váikkuhusguorahallan),
“Social Impact Assessments” (SIA-Sosiála
Váikkuhusguorahallan), Biodiversity Assessments
(Biologalaš Máŋggabealatvuođaguorahallan), ja
maŋimus áiggi maiddái “Resilience Assessment”
(Dávggasvuođaguorahallan).19 Dakkár guorahallamiid
sáhttá maid ovttastit, jearaldat makkár dilli lea.
Dattege orru leamen ahte eai leat mearriduvvon
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njuolggadusat dasa makkár guorahallamat,
daid sisdoallu dahje proseassat galget dahkkot
láhkageatnegas váikkuhusguorahallamiid dáfus.
Lea dárbu buoridit standárddaid maid geavahit
váikkuhusguorahallamiin ja soahpamušain
badjeolbmuiguin nu ahte maiddái sisttisdollet
sin árbevirolaš máhtu, oainnuid ja vásáhusaid.20
Jođánis rievdamiid oktavuođas árktalaš guovlluin
mii fertet geavahit dan buoremus máhtu mii gávdno
luondduhálddašeamis, ávkkástallamis sihke dieđalaš
ja árbevirolaš máhtu ja ovttastit dán “guokte
diehtinvuogi”.21 Geavaheamis árbevirolaš máhtu
mearkkaša maid báikkálaš servodagaid aktiivvalaš
oasálastima daid árbevirolaš máhtu earenoamáš
sisdoalu geažil.
Dát raporta lea dehálaš lávki ovdánahttit ođđa
vugiid mo čađahit váikkuhusguorahallamiid maid
vuođđu lea ahte váikkuhuvvon álgoálbmogiid
servodagat aktiivvalaččat oasálastet guorahallamiin,
fátmmastit sin árbevirolaš máhtu, ja vuhtiiváldit sin
vuoigatvuođaid álgoálbmogin. Riikkaidgaskasaš
Boazodoalloguovddáža bealis lean hui duhtavaš
dán raportta ovttasbargguin Stockholm Luonddu
Instituhtain ja Stockholm Universitehtain. Mii sávvat
ahte dát raporta šaddá dehálaš ovdamearkan, man
sáhttá máŋget, čuovvut ja maiddái buoridit.
Guovdageaidnu, Norga, miessemánnu 2016
Anders Oskal
Direktora, Riikkaidgaskasaš Boazodoalloguovddáš (ICR)
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enskötsel är ett nordiskt fenomen som
förekommer i områdena kring polcirkeln i
Arktis. Det är en traditionell nomadisk livsstil
med familjebaserade arbetssamhällen som
utövas av 24 olika urfolk runtom i Arktis, som
samtliga har en lång historia i Norden. Det rör
sig om nära på 100 000 människor och cirka
2,5 miljoner semidomesticerade renar i Sverige,
Norge, Finland, Ryssland, Mongoliet, Kina, USA/
Alaska, Canada, Grönland/Danmark och Skottland.
Renskötsel förekommer runt om i denna region
och praktiseras av många olika kulturer, men
organisationen är mycket lik överallt. Det kan ses
som ett mänskligt ekosystem.22
Man kan också se renskötsel som en förebild i
hållbarhet och användning av mark i jordbaserade
ekosystem. Dessa bygger på generationers
samlade erfarenhet som utvecklats och
anpassats till klimatet och till de politiska och
ekonomiska systemen i norr.23
Idag står renskötarsamhällen runt om i Arktis inför
många nya utmaningar såsom klimatförändringar,
socioekonomiska förändringar och globalisering.
Bristen på betesmark och splittringen av
betesområden på grund av bebyggelse, exploatering
och ökad mänsklig aktivitet utgör idag ett allvarligt
problem för renskötarna. För närvarande är
Fennoskandien den region som sammanlagt har
den största förlusten av betesmarker vid polcirkeln
i Arktis, och det finns inga ledningsplaner just nu
för de landbaserade områdena i Barent-regionen.24
Vikten av dessa frågor är också klart definierade i
Aoluguya-deklarationen från 2013.25
Renskötsel styrs utifrån olika bestämmelser och
riktlinjer i varje land. En återkommande utmaning
i detta sammanhang är dock generellt de statliga
myndigheternas brist på förståelse och erkännande
av frigående bete.26 Detta är en utmaning som också
påverkar renskötseln.27
Statlig reglering av renskötsel bygger ofta på
majoritetssamhällets syn på jordbruk och nyttjande
av mark, och återspeglar därför inte urfolkets
syn på renskötsel som en traditionell, nomadisk
livsstil. När hållbar renskötsel beskrivs i termer
av ’modernt’ jordbruk, får exempelvis statliga
organ makt att definiera vad renskötsel borde
vara.28 Dessa definitioner, som är påtvingande av
staten, överensstämmer sällan med urfolkens egen

världsbild och kultur, eller med deras traditionella
nyttjande av mark.
Sammanfattningsvis kan sägas att kärnan i ett
urfolks renskötsel innebär att renskötarna följer
renen, inte tvärtom. Jordbruk kontrasterar helt med
detta då jordbruk först och främst bygger på en
mänsklig strävan att kontrollera djuren - kanske
också att kontrollera naturen själv.
Som Johan Mathis Turi, senior samisk renskötare
och generalsekreterare i Association of World
Reindeer Herders, uttryckte det; ”Renskötare har
alltid utgått ifrån att man måste arbeta med naturen,
inte mot naturen.”29 Renskötarnas världsbild går
alltså inte ut på att erövra världen utan att komma
överens med den och förstå den.30
Urfolks traditionella kunskap, kultur och
språk erbjuder en grund för anpassning och
motståndskraft mot snabba arktiska förändringar
i renskötarsamhällen.31 Men precis på samma sätt
som man i majoritetssamhället inte helt förstår
renskötarnas nyttjande av mark, så tar man
inte heller tillvara på renskötarnas traditionella
kunskap i dagens ledarskap.32
Således uppstår ett antal frågeställningar: Vad har
myndigheter och exploatörer för reell möjlighet
att förstå och interagera med den påverkan som
renskötselsystemen är utsatta för? Vilken förståelse
har de av komplexiteten i renskötseln under villkor
som är i ständig förändring? I vilken grad kan man
förstå denna verklighet utifrån konsekvensanalyser
och studier?
Renskötare i norr befinner sig i frontlinjen för
klimatförändringar. Klimatet i Arktis värms
upp mycket fortare än det globala genomsnittet
och tillgång till betesmark och betesresurser
kommer därför att bli ännu viktigare för
renskötare.33 Renskötarnas lokala anpassning till
klimatförändring beror också på den geografiska
dimensionen där mångfald och renhjordens
rörelsefrihet blir helt avgörande under de givna
omständigheterna och variationen.34
I Intergovernmental Panel on Climate Change
5th Assessment Report har man påpekat att
”…skyddet av betesmark kommer att bli den
viktigaste anpassningsstrategin för renhjordar
vid klimatförändring.”35
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I kombination med ekonomiska och politiska
förändringar i samhället innebär detta utmaningar
utan motstycke för renskötselns framtid.36 Det
är därför relevant att applicera en förebyggande
princip för tilltänkta markexploateringar i
renskötarområden, med tanke på både nuvarande
och framtida utmaningar med klimatförändring som
vi redan står inför.
Det är precis av detta skäl som väl fungerande
riktlinjer för konsekvensanalys är avgörande
för en verkligt hållbar utveckling av Norden.
En välgjord konsekvensanalys är ett verktyg för
att uppnå den bästa tillgängliga kunskapen som
grund för optimala ledarskapsbeslut. En av de
huvudsakliga utmaningarna i planeringsprocesser
för exploatering och intrång i renbetesområden är
att dessa ofta studeras isolerat från både existerande
och framtida intrång. Ur renskötarnas perspektiv
måste dock helheten tas i beaktande. Det är ofta den
kumulativa påverkan som medför de allvarligaste
konsekvenserna.
Man måste även ta i beaktande att renskötsel utgör
ett helhetssystem. Professor Erik Reinert använder
till exempel uttrycket Mandatory Passage Points,
och gör följande enkla analogi som illustration:
“Det kan verka som att det finns mycket plats på
tundran, precis som det finns gott om plats i en
norsk tvåvånings-villa. Så man tänker att det spelar
ingen roll om man förlorar några kvadratmeter.
Men om de kvadratmetrarna i villan råkar vara
i trappan mellan första och andra våningen så
förlorar man ju halva boytan.”37
I verkligheten ligger renbetesmarker ofta vid
många sådana gränslinjer vilket kan komma att
begränsa helheten. Frågor som gäller komplexiteten
i renskötares nyttjande av mark måste tas i
beaktande för att förstå den verkliga påverkan på
renskötarsamhället.
I vårt arbete med renskötarsamhällen vid
polcirkeln, som är utsatta för intrång, är det
uppenbart att utvecklingsprocesser ofta inte
räcker. De renskötarsamhällen som utsätts
för påverkan bemöts inte på ett lämpligt och
inkluderade sätt, och de saknar ofta kapacitet att
själva se över och delta i vidden av den pågående
exploateringen. En återkommande stor utmaning
är att renskötarsamhällena inkluderas alltför sent i
utvecklingsprocessen. Och när de väl är inkluderade,
ofta endast symboliskt, är projekten redan satta i
sten. Stora investeringar har då redan gjorts och
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renskötarna har således inte möjlighet till något som
helst inflytande över projektet eller processen.
Poängen här är att när detta sker står samhället i stort
inför en situation av förlorade möjligheter. Den sena
inkluderingen av urfolken i processen betyder att det
är för sent att etablera tillit och verklig interaktion
mellan parterna. Det är för sent att förverkliga en
god process av ömsesidig anpassning, samt att
inkludera och omsätta renskötarnas traditionella
kunskap i konkret handling.
Med andra ord förlorar vi den mest nödvändiga
kunskapen för de bästa lösningarna. Det finns
många exempel där investerare har förlorat pengar
på att utveckla projekt som rör naturresurser.
Dessa projekt var inte genomförbara eller icke så
vinstgivande som man trott - helt enkelt på grund
av brist på inkludering av alla parters perspektiv
och tillgängliga kunskap. Det är mycket lättare att
tala om inkludering av de påverkade samhällen och
deras traditionella kunskap i konsekvensanalysprocesserna än att faktiskt omsätta det i praktiken.
Vi menar dock att detta inte bara är genomförbart
utan helt nödvändigt om vi vill ha tillgång till en
adekvat kunskapsbas utifrån vilken vi ska ta viktiga
miljöbeslut.
Det måste också understrykas att renskötare,
som har sedvanerätt som traditionella brukare av
marken, har legitim rätt att vägra eller ta tillbaka
medgivande, samt även att helt vägra dialog.38 Dessa
rättigheter omfattas av internationell rätt även om
många statliga regelverk och företag fortfarande inte
erkänner dem.
Idag används olika typer av konsekvensanalyser i
området kring polcirkeln. Dessa omfattar analyser av
miljöpåverkan, social påverkan, biologisk mångfald,
och på senare år, även analys av motståndskraft.39
Sådana analyser kan också kombineras, beroende på
situation. Det verkar dock som att regelverken ofta
inte är specifika i termer av vilken typ av analys,
innehåll eller process som krävs enligt lag.
Det finns ett behov av att förbättra standarden
som används i konsekvensanalyser och
överenskommelser med renskötare så att även deras
traditionella kunskap,40 perspektiv och erfarenheter
inkluderas. I och med den snabba förändringen i
Arktis får vi den bästa kunskapen i miljöfrågor
genom att dra nytta av och kombinera både
vetenskap och traditionella kunskapssystem.41 Att
ta tillvara på traditionell kunskap innebär implicit
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också en naturlig involvering av urfolkssamhällena,
just på grund av den traditionella kunskapens natur.
Denna rapport är ett viktigt steg mot att utveckla nya
sätt att göra konsekvensanalyser som bygger på ett
aktivt deltagande av de påverkade urfolksamhällena,
inkluderandet av deras traditionella kunskap och
respekt för deras rättigheter som urfolk.
Å International Centre for Reindeer Husbandry:s
vägnar är jag mycket nöjd med samarbetet med
denna rapport med Stockholm Environment Institute
(SEI) och Stockholms Universitet. Vi hoppas att
rapporten kan fungera som en viktig förebild som
kan upprepas, följas och även förbättras.
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FOREWORD
Reindeer herding is a northern phenomenon,
practiced across the circumpolar Arctic. It represents
a traditional, nomadic way of life for 24 different
indigenous peoples across the Arctic, all with long
histories in the north. It involves close to 100 000
people and around 2.5 million semi-domesticated
reindeer in Sweden, Norway, Finland, Russia,
Mongolia, China, Alaska (U.S.), Canada, Greenland
(Denmark), and Scotland. While reindeer husbandry is
spread all across the Arctic in many different cultures,
its organization is remarkably similar everywhere
it is found: it is a nomadic livelihood with familybased working communities, representing a typical
indigenous way of life. Reindeer herding can be seen
as a human-coupled ecosystem.42 It can also be seen
as a model of sustainable use and management of
northern terrestrial ecosystems, based on experience
accumulated over generations, conserved, developed
and adapted to the climatic and political-economic
systems of the north.43
Today, reindeer herding communities across the
Arctic are facing multiple new challenges. Alongside
climate change, globalization, and socio-economic
change, one of the most serious concerns for reindeer
husbandry today is the loss and fragmentation of
reindeer pastures, due to infrastructure development,
resource extraction, and increasing human activity.
Looking at the current situation, Fennoscandia is the
region with the highest cumulative loss of reindeer
pastures in the circumpolar Arctic, and no integrated
management plans are currently in place for the landbased parts of the Barents region.44 The importance of
these issues is also clearly articulated in the Aoluguya
Declaration from 2013.45
Reindeer herding is managed within somewhat
different regulatory regimes in each country.
However, a reoccurring challenge in all these contexts
is a general lack of understanding and recognition
of pastoralism by state governing authorities,46 a
challenge that also concerns reindeer herding.47
State management regimes for reindeer husbandry
are often based on non-indigenous agricultural
models and understandings of land-use, thereby
not reflecting the full depth of reindeer herding as
an indigenous, traditional, nomadic way of life.
By defining and modeling sustainable reindeer
husbandry in terms of “modern” agriculture, for
instance, states have the power to define what reindeer
husbandry ought to be.48 These definitions imposed
by states rarely properly engage with indigenous

peoples’ own worldviews, traditional land-uses
and cultural practices.
In short, a fundamental core of indigenous reindeer
herding is that reindeer herding peoples follow the
reindeer, not the other way around. By contrast,
agriculture is primarily based on human attempts to
control the animals at any given time – or perhaps
even seeking to control nature itself. As senior
Sámi reindeer herder and Secretary General of the
Association of World Reindeer Herders Johan Mathis
Turi has stated: “…Reindeer herding peoples have
always known that they have to work with nature, not
against it”.49 Reindeer herders´ worldviews mean that
you do not conquer the world, but try to get along
with it and come to an understanding with it.50
Indigenous traditional knowledge, culture and
language provide a central foundation for adaptation
and building resilience to rapid Arctic change in
reindeer herding communities.51 But just as reindeer
herding as a land-use is not fully understood
in mainstream society, nor is the traditional
knowledge of reindeer herders properly utilized
in management today.52
All this raises challenging questions: what
capacities do authorities and resource developers
have to properly understand, and engage with,
the impacts of developments on reindeer herding
systems? What understanding do they have of the
complexity of reindeer herders’ land use, under
ever changing conditions? To what extent are
current impact assessment regimes and practices
really able to grasp these realities?
Reindeer herding peoples across the north now find
themselves on the “frontlines” of climate change;
the climate in the Arctic is warming much faster
than the global average.53 In this context, access to
pastures and pasture resources will be even more
important for reindeer herders.54 Reindeer herders´
local adaptation to climate change is also dependent
on geography, where diversity and the freedom of
movement of the herd can be absolutely crucial
under given circumstances and variability.55 Indeed,
the Intergovernmental Panel on Climate Change
5th Assessment Report has pointed out that the “…
protection of grazing land will be the most important
adaptive strategy for reindeer herders under climate
change”.56 In combination with societal, economic,
and political changes, this constitutes substantial and
9
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unprecedented challenges to the future of reindeer
husbandry.57 Seen in this light, it would make sense to
apply the precautionary principle for proposed landuse developments in reindeer herding areas, given
the current and future challenges already posed by
climate change.
This is exactly why well functioning regimes
for impact assessments are crucial for a genuine
sustainable development of the north. Impact
assessments, when properly done, provide a tool to
use the best available knowledge as a foundation
for the best possible management decisions.
However, one of the major challenges with planning
processes for resource development in reindeer
herding areas is that they are often assessed in
isolation, from both already existing and future
encroachments. Yet, from the point of view of
reindeer herding societies, it is the whole picture that
needs to be taken into consideration. It is often the
cumulative impacts of developments that have the
most serious consequences.
On a similar note, one must also take into account
that reindeer herding represents a system dependent
on the whole. For instance, Professor Erik Reinert
uses the term Mandatory Passage Points, and offers
the following simple analogy to illustrate: “…It might
look as if there is plenty of room in the tundra, just
like it might seem that there is plenty of room in a
2-storey Norwegian villa, so that it shouldn’t matter
if you lose a couple of square meters. But should
those few square meters of the villa that you lose
accidentally be where the stairwell between the 1st
and 2nd floor is, you would have lost half of the living
area.”58 In reality, reindeer herding pasture use may
be built around many such “boundaries”, which may
limit the system as a whole. Issues relating to the
complexities of reindeer herders’ land-use must of
course be clearly understood in order to comprehend
the real impacts of development on reindeer herding.
In our work with circumpolar reindeer herding
communities facing land encroachments, it is clearly
evident that development processes are often not good
enough. Affected reindeer herding communities are
not approached and included in appropriate ways,
often lacking capacity themselves to monitor and
participate in the magnitude of ongoing development
projects. A re-occurring key challenge is that
reindeer herding communities are being brought
into development processes at much too late a stage.
And then, by the time they are included – often only
symbolically – projects are already “set in stone” and
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major investments have been made, so that reindeer
herders are not able to exercise any meaningful
influence over the project or process.
The point here is that when this occurs, we – society
at large – suffer lost opportunities: the late inclusion
into processes means that it is too late to establish
trust and real interaction between the parties, too
late to have good processes of mutual adaptation,
and too late to include the traditional knowledge of
reindeer herders into action. In other words, we lose
out on the best knowledge for the best solutions.
There are many examples where investors have lost
money on developing natural resource projects that
were not feasible, or not as profitable as projected,
simply because of the lack of inclusion of all sides,
all perspectives and all available knowledge. While
including affected communities and their traditional
knowledge into impact assessment processes is much
easier to talk about than to actually do, it is still
feasible. In fact, we would argue that it is absolutely
necessary if we want to equip ourselves with an
adequate knowledge base upon which to make
important environmental management decisions.
However, it must also be underscored that reindeer
herders, as customary rights holders and traditional
users of their homelands, have legitimate rights to
refuse consent, to withdraw consent, and to even
refuse dialogue altogether. These rights are enshrined
in international law,59 although many governance
structures and companies still fail to recognize them.
Today, different types of impact assessments are used
in the circumpolar north. These include environmental
impact assessments, social impact assessments,
biodiversity assessments, and in later years also
resilience assessments.60 Such assessments may also
be combined, depending on the situation. However,
it would seem that regulatory frameworks often are
not specific in terms of what type of assessment,
content or process is demanded for legally
required impact assessments.
There is a need to improve the standards used in
impact assessments and agreements with reindeer
herders so as to include their traditional knowledge,
perspectives and experiences.61 In the context of
rapid Arctic change, we need to use the best available
knowledge in environmental management, by utilizing
both science and traditional knowledge systems
and combining these “two ways of knowing”.62 The
utilization of traditional knowledge also naturally
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implies the active involvement of communities, given
the contextual nature of traditional knowledge.
This report is an important step towards developing
new ways of doing impact assessments that are
based on the active participation of the affected
indigenous communities, the inclusion of their
traditional knowledge, and a respect for their rights as
indigenous peoples.
On behalf on the International Centre for Reindeer
Husbandry, I am very pleased with the collaboration
on this report with the Stockholm Environment
Institute (SEI) and Stockholm University. We hope
that the report will serve as an important example to
be replicated, followed and also further improved.
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ČOAHKKÁIGEASSU
“Dalle dat ii leat boazodoallu”: Ruvkeásaheami
čuovvumušat Semisjaur Njárgga čerrui
Lávareguorbbas, Ientjaválles.

R

aporta gieđahallá Bolidena plánen ruvkke
čuovvumušaid Semisjaur Njarg čerrui
Lávareguorbbas, Ientjaválles, Norrbottena leanas
Ruoŧa bealde Sámis. Plánejuvvon ruvke lea čearu
dálveguohtumiin ja aiddo dálveguohtumat leat
“boahtalčotta” boazodollui. Čearru lea jo dál deddon
ollu sisabahkkemiiguin ja hástalusaiguin. Semisjaur
Njarg háliida sáhttit doallat rievttis joatkit árbevirolaš
boazodoalu guovllus. Sii maiddái háliidit hálddašit
sin árbevirolaš eanangeavaheami guovllus boahttevaš
buolvvaide. Čearru oaidná, ahte ruvke livččii
dahkan dan veadjemeahttumin ja vuosttilda danin
ruvkeásaheami Lávareguorbbas.
Raporta lea oaivvilduvvon čearuide, muhto
maiddái mearrádusdahkkiide ee. eiseválddiide,
duopmostuoluide ja ráđđehussii, seammás Bolidenii
ja Bolidena berošteddjiide (nugo investerejeddjiide).
Áigumuš lea ahte buot oassálaččat ožžot
čoahkkáigesson gova mo Semisjaur Njarg oaidná
boahttevuođas ja maid Lávareguorbba ruvke
mielddisbuvttášii sidjiide.
Raporta sisttisdoallá guokte oasi. Vuosttas oassi
sisttisdoallá ovtta vuođđočielggadeami otná
dilis (dahje nu gohčoduvvon ”vuođđolinnjá”dutkosa). Das addo oppalaš govvádus Semisjaur
Njarg čearu birra ja detaljerejuvvon govvádus sin
eanangeavaheamis. Dasto čielggaduvvo sin dálá ja
boahttevaš sisabahkkemat maid vuostá čearru čuožžu
dál. Dan maŋŋá čielggaduvvo boazodoalu sosiála ja
kultuvrralaš mearkkašupmi oppalaččat ja erenomážit
Semisjaur Njarg čearu birra. Das govviduvvo
maid boazodoalu oppalaš hástalusat nugo lássanan
industriála doaimmat árbevirolaš sámi guovlluin.
Vuosttas oassi raporttas loahpahuvvo oppalaš
máhttogeahčastagain ruvkedoalu váikkuhusain
boazodollui čiekŋalis čiekŋudemiin mo Jiellevári
vuovdečearru vásiha Bolidena Aitika ruvkke
čuovvumušaid. Jiellevári vuovdečearru muitala
ovdamearkka dihtii, ahte ollu boazodoallit bákkuin
šadde heaitit boazodoaluin dan geažil go ii lean
šat guohttun ja lei mielahis bargonoađđi, dieppe
gos ruvke oidnojuvvo váikkuheaddji sivvan.
Nuorat, vuorustis eai duostta áŋgiruššat boazodoalu

ovddas ja sohkabuolvamolsun ii leat dáhpáhuvvan.
Vásáhusat Aitik-ruvkkes čájehit maiddái mo čearu
vásihan hehttehusat (johtolaga ja infrastruktuvrra
geažil) sáhttet šaddá stuorit go navdojuvvo
ovdačielggademiin. Ruvke ja dan infrastruktuvra nugo
geainnut ja elfápmolinnját sáhttet maiddái ”stuorrut”
ja dahkat vahága eanet eatnamiidda, aiddo nugo
Jiellevári čearru lea vásihan Aitika oktavuođas.
Raportta nubbi oassi lea čuovvumušguorahallan
Bolidena plánen ruvkke birra Lávareguorbbas.
Das čielggaduvvo kárttaiguin vuos ruvkke ja
dan hehttenguovllut ja dan maŋŋá ovttas jo
dálá ja plánejuvvon sisabahkkemat Semisjaur
Njárgga davvedálveguohtumiin. Kárttat čájehit,
ahte jus ruvke šaddá de measta buot Semisjaur
Njárgga davvedálveguohtumat váikkuhuvvojit
sisabahkkemiiguin dahje hehttehusaiguin. Dan maŋŋá
dahkko čiekŋalis guorahallan mo dilli Semisjaur
Njárggas sáhttá ovdánit plánejuvvon Lávareguorbba
ruvkke šattaš dahje ii ja makkár njuolggo ja
eahpenjuolgga čuovvumušaid dat sierralágan
molssaeavttut sáhttet sisttisdoallat. Vai sáhteš
struktureret dán de heivehuvvo dás nu gohččoduvvon
senárioguorahallan. Senárioguorahallamis dutkojuvvo
guokte sierra váldosenário: okta nu gohččoduvvon
nollasenário, goas dilli ovdána dálá eavttuiguin ja
ruvkedoallu ii boađe doibmii, ja maid senárioin goas
ruvke doaibmagoahtá. Guktot senáriot dáhpáhuvvet
2025 rájes dan dihtii go dat lea sullii dalle go vejolaš
ruvke livččii olles doaimmas.
Dakkár boahttevuođasenários mas dilli ovdána dálá
eavttuiguin ja ruvkedoallu ii boađe doibmii, das
livčče eavttut joatki ealli boazodoalu, vaikko čearus
goittotge livčče eatnat hástalusat. Čearru livččii
sáhttán atnit buorre boahttevuođavejolašvuođaid
fievrridit boazodoalu, árbevirolaš máhtu, sámegiela ja dasa lassin sámekultuvrra – boahttevaš buolvvaide.
Boahttevuođasenários, mas ruvke boahtá, de
dat sisttisdoalašii ahte sámi boazodoallu dahkko
veadjemeahttumin Lávareguorbba guovllus. Dalle
boazodolliin livčče guokte molssaeavttu. Vuosttas
molssaeavttus boazodoallit bággejuvvošedje biebmat
bohccuidis Lávareguorbbas dálvvi badjel. Bohccuid
biebman rievddašii boazodoalu jahkegierddu ja
boazodoalu nu ahte čearu mielde, ii šat livččii
gažaldat ”árbevirolaš sámi boazodoalus” mii
vuođđuduvvá guohtumii gos bohccot ávkkástallet
sierralágan guohtuneatnamiid sierra áigodagaid áigge
miehtá jagi. Dat livččii nappoge ”boazofarmen” – gos
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bohccot áidojuvvojit dahje bibmojit nugo ”oamit
dahje sávzzat”. Dat lea juoidá čearu mielde mii
vuđolaččat spiehkasta sámekultuvrras ja sámi oainnus
boazodoalu hárrá: ”dalle dat ii leat boazodoallu” nugo
namma dan raporttas. Das duohko dat teknihkalaš
doaibmabijut eai leat doallevaččat guhkkit áigge –
dan geažil ahte heittogut eallibirgemis ja mearihis
bargonoađis – ja boazodoallit bággejuvvošedje
vehážiid mielde heaitit bohccuiguin. Dat
sisttisdoalašii, ahte sohkabuolvamolsun siiddas
nogašii ja báikkálaš árbevirolaš boazodoallomáhtu
jávkkašii guovllus.
Nubbi boahttevuođasenário molssaeavttus, das
ahte ruvke boađášii lea dat, ahte Lávareguorbba
siida guođđá ollásit Lávareguorbbas. Dan sajis
bággejuvvojit dat geavahit eará dálveguohtumiid gilis
seammás go ávkkástallat birrajagieatnamiid viehka
olu eanet. Dan senários dárbbašivčče olusat čearus
geahpidit ealuset heivehan dihtii ođđa ráddjemiidda,
muhto maiddái eatnáš boazodoallit bággejuvvošedje
heaitit. Dat fas dagahivččii konflivttaid čearu
siste ja maid guorbama nu dálveguohtumiin go
birrajagieatnamiin. Dat gáibidivččii biebmama garra
lassáneapmi, mii mielddisbuvttášii váttisvuođaid
buorre guohtuneatnamiid ráddjemiid geažil. Maiddái
dán senários sohkabuolvamolson livččii áitaga
vuolde. Nuorat oidnet otná beaivve jo boahttevuohta
boazodoalus stuorra fuolastuvvamiin ja dakkár
ovdáneapmi dagahivččii ahte eambbo nuorat eai
duosttaše áŋgiruššat boazodollui ektui.
Guktot molssaeavttut buvttášedje guhkesáigásaš
čuovvumušaid buohkaide čearus. Dat livčče ee.
vátnásut boazodoallit kollektiiva bargui. Čearru
vásiha ahte dat dál jo lea beare vánis ja bargonoađđi
šattašii eanet buohkaide čearus. Dat lea uhkki
dasa, čearu mielde, dolvvošii domino-váikkuhussii
čearus, gos eambbosat ja eambbosat heaittášedje.
Jiellevári vuovdečearu vásáhusat Aitik-ruvkkes
dorjot daid gávnnahemiid.

Raportta gávnnaheamit berrejit máid áddejuvvot
stuorat geahččanguovllus. Sihke Lávareguorbba
ja Aitik govvidit bures mo ruvke vásihuvvo
”maŋemuš goaikkanassan” čerrui mii dál jo lea
deddon ávkkástallamiiguin ja sisabahkkemiiguin.
Geahčadettiin čearu vásáhusaid industriála
prošeavttain de fuomáša treandda. Ollu čearut
ságastallet mo eanet ah eanet boazodolliin leat
jurdagat guođđit boazodoalu aiddo fal deattu geažil.
Ollu boazodoallit Ruoŧas addet odne čájehit ahte
otná beaivvi dilis leat ”rájá alde”; ahte dat ”eai
gierdda eambbo sisabahkkemiid”; ja ahte dat leat
”maŋemuš eatnamat mat leat jávkamin”. Seammá
láhkái áddejit ollu nuorat ahte dat lea hirbmat
váttis álggahit boazodoalus otná eavttuiguin. Go
boazodoallu uhkiduvvo industriála doaimmaiguin,
de uhkiduvvo maiddái sámekultuvra ja dat lea aiddo
dat čanus ollu boazodolliide ja bearrašiidda. Raporta
ulbmilin lea čájehit juste Semisjaur Njárgga čearu
oaivila dán problematihkkii.
Loahpas, dutkamušas ii leamaš viggamuš čađahit
oppalaš olmmošriektečielggadeami Lávareguorbba
ruvkke oktavuođas. Lága mielde čearuin lea
opmodatsuodji eatnamiidda ja ovttaskas boazodolliin
lea riekti hárjehit kultuvrraset – boazodoalu bokte
– almma dan haga ahte čielgasit bealuštuvvo
sisabahkkemiin. Dat lea goittotge čielggas, daid
duođaštusaid vehkiin mat dás čájehuvvojit ahte
Lávareguorbba ruvke sisttisdoalašii guhkes
geahpidemiid 1) čearu oamastanrievtti govdu dan
geažil go ruvkke plánejuvvon báiki lea guovdu
čearu dálveguohtumiid ja 2) ovttaskas boazodolliid
rievtti iežas kultuvrii danin go ollu boazodoallit
livčče bággejuvvon eret boazodoalus. Dievaslaš
olmmošriektečielggadus Lávareguorbba ruvkke
guovdu leaš heivvolaš ruvkke sámerievttálaš
váikkuhusaid iskkademiid oktavuođas. Dat čielggadan
dihtii, ahte doallágo ruvkelohpi riikkaidgaskasaš
konvenšuvnnaid maid Ruoŧŧa lea geatnegahtton
ollašuhttit ja maiddái Boliden iežas policiaid dihtii.

Jenni Laiti lea jorgalan ovdasáni sámegillii.
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SAMMANFATTNING63
“Då är det inte renskötsel”: Konsekvenser av en
gruvetablering i Laver, Älvsbyn, för Semisjaur Njarg
sameby.

D

enna rapport berör de förväntade konsekvenser
av Bolidens planerade gruva på den svenska
sidan av Sápmi i Laver, Älvsbyn, Norrbottens län,
för Semisjaur Njarg sameby. Den planerade gruvan
ligger på Semisjaur Njarg samebys vinterbetesmarker,
och just vinterbetesmarkerna är “flaskhalsen” för
renskötseln. Samebyn är redan idag hårt utsatt för ett
flertal andra intrång och utmaningar. Medlemmarna
i Semisjaur Njarg sameby vill även fortsättningsvis
kunna åtnjuta sin rätt att bedriva traditionell
renskötsel i området. De vill också kunna förvalta
sin traditionella markanvändning i området för
kommande generationer. Samebyn anser att en gruva
skulle omöjliggöra detta och motsätter sig därför en
gruvetablering i Laver.
När renskötseln hotas av industriella aktiviteter, så
hotas även den samiska kulturen. Denna rapport
syftar till att redovisa Semisjaur Njargs samebys
syn på denna problematik. Rapporten är skriven
av forskarna Rebecca Lawrence och Rasmus
Kløcker Larsen, i samarbete med Semisjaur Njarg
sameby. Rapporten och dess slutsatser bygger på ett
omfattande arbetsmaterial sammanställt genom en
rad aktiviteter, bl.a. workshops och intervjuer med
samebymedlemmar i både Semisjuar Njarg sameby
och andra samebyar; samt genomläsning av forskning
som rör bl.a. påverkan av industriella aktiviteter/
andra förändringar på renskötseln, och relevanta
domstolsbeslut. Rapporten riktar sig dels till själva
samebyn själv, men också till beslutsfattare bl.a.
på myndigheter, domstolar och i regeringen, samt
även till Boliden och Bolidens intressenter (t.ex.
investerare). Tanken är att alla inblandade parter ska
få en samlad bild på hur Semisjaur Njarg sameby
ser på sin framtid och vad en gruva i Laver skulle
innebära för dem.
Denna rapport består i huvudsak av två delar. Den
första delen innefattar en grundutredning av dagens
situation (dvs. en så kallad ”baseline-studie”). Här
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Det fanns önskemål från Semisjaur Njarg sameby
att även ha översättningar av sammanfattningen och
förordet på pitesamiska samt sydsamiska, men trots
flera försök fanns ej möjlighet att producera dessa
texter inför publiceringen av rapporten.

ges en övergripande beskrivning av Semisjaur
Njarg sameby, samt en detaljerad beskrivning av
samebyns markanvändning. Sedan redovisas de
nuvarande och förväntade intrång samebyn står
inför. Därefter ges en generell beskrivning av
renskötselns sociala och kulturella betydelse, samt
specifikt för just Semisjaur Njarg sameby. Här
beskrivs även de generella utmaningar renskötseln
står inför, med de ökade industriella aktiviteterna i
traditionella samiska områden.
Första delen av rapporten avslutas med en
kunskapsöversikt av gruvnäringens påverkan på
renskötseln samt en djupdykning i hur Gällivare
skogssameby upplever konsekvenserna av Bolidens
Aitikgruva. Gällivare skogssameby uppger
exempelvis att ett flertal renskötare varit tvungna
att lägga ner med sin renskötsel pga. betesbrist
och orimlig arbetsbörda, där gruvan anses vara en
bidragande orsak. Ungdomar, i sin tur, vågar inte satsa
på renskötseln och generationsväxlingen har uteblivit.
Erfarenheterna från Aitikgruvan visar också hur de
störningarna en sameby upplever (pga. trafik och
infrastruktur) kan bli mycket större än det som antas
i de inledande utredningar som görs. En gruva och
dess infrastruktur, såsom vägar och kraftledningar,
kan också ”växa” och göra anspråk på allt mer mark,
precis som Gällivare skogssameby har upplevt
i fallet med Aitik.
Den andra delen i rapporten består av själva
konsekvensanalysen av Bolidens planerade gruva
i Laver. Här redovisas på kartor först själva gruvan
med dess störningszon, och sedan tillsammans med
samtliga befintliga och planerade intrång i Semisjaur
Njargs norra vinterbetesmarker. Dessa kartor visar
att om gruvan blir av kommer nästan samtliga av
Semisjaur Njargs norra vinterbetesmarker vara
påverkade av ett intrång eller störning. Därefter
görs en kvalitativ djupanalys av hur situationen
för Semisjaur Njarg sameby kan utvecklas om den
planerade gruvan i Laver blir av/inte blir av, och
vilka direkta och indirekta konsekvenser dessa
olika alternativ kan innebära. För att strukturera
upp detta tillämpas en så kallad scenarioanalys. I
scenarioanalysen undersöks två olika huvudscenarion:
ett så kallat noll-scenario, då situationen utvecklas
enligt dagens förutsättningar och gruvdriften inte
kommer till stånd, samt ett scenario där gruvan
kommer i drift. Båda scenarion utspelar sig från år
2025, eftersom det är ungefär då en eventuell gruva
antas vara i full gång.
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I ett framtidsscenario där situationen utvecklas enligt
dagens förutsättningar och gruvdriften inte kommer
till stånd, skulle det finnas förutsättningar för en
fortsatt livskraftig renskötseln, även om samebyn
ändå skulle stå inför en rad utmaningar. Samebyn
skulle dock ha goda framtidsmöjligheter att föra
vidare renskötsel, traditionell kunskap, det samiska
språket och därmed också den samiska kulturen till
kommande generationer.

Bägge alternativ skulle få långtgående konsekvenser
för samtliga i samebyn. Det skulle bl.a. finnas färre
renskötare till det kollektiva arbetet. Samebyn
upplever att de redan är för få och arbetsbelastningen
skulle bli än högre för alla i samebyn. Det finns
risk att detta, enligt samebyn, skulle leda till en
”domino-effekt” i byn, där fler och fler lägger ner.
Dessa slutsatser stöds av de erfarenheter Gällivare
skogssameby har av Aitikgruvan.

I ett framtidsscenario där gruvan blir av, skulle
detta innebära att en samisk renskötsel - baserat
på friströvande renar på naturbete - omöjliggörs i
Laverområdet. Istället skulle renskötarna ha två olika
alternativ. I det första alternativet skulle renskötarna
tvingas utfodra sina renar i Laver under hela vintern.
Utfodringar av renar skulle så fundamentalt ändra på
renskötseln och dess årscykel, att det, enligt samebyn,
inte längre skulle vara en fråga om traditionell
samisk renskötsel, baserad på naturbete där renarna
nyttjar olika betesmarker under årets olika säsonger.
Det skulle istället likställas med ”renfarmning”
där renar hålls i häng, eller utfodras som ”boskap
eller får”. Detta är något som enligt samebyn
fundamentalt avviker från den samiska kulturen och
den samiska synen på renskötsel: ”Då är det inte
renskötsel”, därav titeln på denna rapport. Vidare
skulle dessa tekniska åtgärder inte vara hållbara i
längden pga. en sämre djurvälfärd och en ohållbar
arbetsbelastning. Renskötarna skulle så småningom
tvingas sluta med renskötseln. Detta skulle innebära
att generationsväxlingen inom vinterguppen upphör,
och den lokala traditionella kunskapen om renskötseln
i området går förlorad.

Rapportens slutsatser måste även förstås ur ett större
perspektiv. Både Laver och Aitik illustrerar tydligt
hur en gruva kan upplevas som ”sista droppen”
för en sameby som redan är hårt utsatt av andra
exploateringar och intrång. Tittar man närmare på
samebyars erfarenheter av olika industriella projekt
så märks en sådan trend. Det diskuteras inom olika
samebyar hur allt fler renskötare har funderingar på
att lämna renskötseln just på grund av det samlade
trycket. Många renskötare i Sverige ger idag utryck
för att de i dagsläget är ”på gränsen”; att de ”inte tål
flera intrång”; och att det är ”de sista markerna som
håller på att försvinna”. På samma sätt uppfattar
många samiska ungdomar att det är svårt att ta sig in i
renskötseln med dagens förutsättningar.

Ett andra alternativ i det framtidsscenario där gruvan
blir av är att vintergruppen i Laver lämnar Laver helt.
Istället tvingas de nyttja andra vinterbetesmarker
inom samebyn samt nyttja året-runt-markerna i
högre grad. I detta scenario skulle fler inom samebyn
behöva minska på sina hjordar för att anpassa sig till
de nya begränsningarna. Detta, i sin tur, skulle leda
till konflikter inom samebyn, samt överbetning på
både vinterbetesmarkerna och året-runt-markerna.
En rejäl utökning av utfodringen skulle krävas,
med medföljande problem, på grund av väsentliga
begränsningar i de övriga betesmarkerna. Men även i
detta scenario skulle ett flertal renskötare tvingas sluta
på grund av betesbrist och oöverkomlig arbetsbörda.
Därmed skulle också generationsväxlingen äventyras.
Ungdomarna ser redan idag med stor oro på sin
framtid inom renskötseln och en sådan utveckling
skulle bidra till att flera ungdomar inte vågar
satsa på renskötseln.
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Slutligen har denna studie inte haft som ambition att
genomföra en fullständig människorättsutredning
för Lavergruvan. Samebyar har enligt lag ett
egendomsskydd för sina marker, och enskilda
renskötare har en rätt att utöva sin kultur – via
renskötseln – utan att den påtagligt försvaras av
exploateringar. Det är dock tydligt, utifrån den
evidens som redovisas, att en gruva i Laver skulle
innebära långtgående inskränkningar i 1) samebyns
egendomsrätt, p.g.a. av gruvans planerade placering
mitt i samebyns vinterbetesmarker, samt 2) de
enskilda renskötarnas rätt till sin kultur, eftersom ett
flertal renskötare skulle slås ut ur renskötseln. En
fullständig människorättsutredning för Lavergruvan
torde därför vara lämplig inför en vidare prövning
av gruvans påverkan på samiska rättigheter.
Detta för att fastställa om ett tillstånd till gruvan
skulle vara förenligt, dels med de internationella
konventioner som Sverige har att förhålla sig
till, dels med de åtaganden som Boliden gör i
sina egna företagsriktlinjer.
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SUMMARY
“That’s Not Reindeer Herding”: Impacts of
the Proposed Boliden Mine in Laver, Älvsbyn,
Sweden, for the Semisjaur Njarg Sami
Reindeer Herding Community.

This report concerns the expected impacts of Boliden’s
proposed mine on the Swedish side of Sápmi in Laver,
Älvsbyn, in Northern Sweden, for the Semisjaur Njarg
Sami reindeer herding community. The proposed mine
is on the Semisjaur Njarg community’s winter grazing
pastures. Winter grazing pastures already constitute a
“bottleneck” for reindeer herding in general, and the
community is also under significant pressure from
other land encroachments and industrial developments
on their traditional lands. The community want to
continue to enjoy their right to pursue traditional
reindeer herding in the area, and also want to sustainably
manage their traditional land for future generations.
The Semisjaur Njarg Sami community believe that the
proposed Boliden mine would make this impossible,
and therefore oppose the proposed mining activities in
the Laver area.
When reindeer herding is threatened by industrial
activities, so too is the Sami culture. This report aims
to present Semisjaur Njarg community’s perspective
on this issue. It is is written by researchers Rebecca
Lawrence and Rasmus Kløcker Larsen, in cooperation
with the Semisjaur Njarg Sami community. The report
and its conclusions are based on a comprehensive
empirical material, compiled through a series of
activities, including workshops and interviews with
both the Sami community of Semisjaur Njarg and other
Sami communities; as well as a review of research
concerning the impact of industrial activities / other
encroachments on reindeer herding, and relevant court
decisions. This report is aimed partly towards the
affected Sami community, but also towards decisionmakers, including permitting authorities, courts and
the government, together with Boliden and Boliden’s
stakeholders (e.g. investors). The aim is to provide
all involved parties with an overall picture of how the
Semisjaur Njarg Sami community see their future, and
what a mine in Laver would mean for them.
This report primarily consists of two parts. The first
part comprises a basic investigation of the current
situation (i.e. a so-called baseline study). It provides
a comprehensive description of the Semisjaur Njarg
Sami community, as well as a detailed description of
their land use. Following this, current and potential
future encroachments on the community’s lands

are analysed. Next, a general description is given of
reindeer herding’s social and cultural importance, and
specifically for Semisjaur Njarg Sami community. It
also describes the general challenges reindeer herders
face, given increasing industrial developments in
traditional Sami areas.
This first part of the report concludes with a general
review of the mining industry’s impact on reindeer
husbandry, as well as a detailed case study of the
Gällivare Forest Sami community’s experiences of
the impacts of Boliden’s Aitik mine. For example,
according to the Gällivare Forest Sami community, the
mine has contributed to several herders being forced to
leave reindeer husbandry, due to shortages in available
pasturelands and an unsustainable workload. Young
people, in turn, will not risk investing in reindeer
herding and intergenerational succession within the
community is no longer secured. The experience
of the Aitik mine also shows how disruptions to a
Sami community may well become much larger than
originally assumed. A mine and its infrastructure, such
as associated road and power lines, can also “grow”,
and claim greater and greater areas of land, as has
occurred in the case of the Aitik mine.
The second part of the report consists of the impact
assessment of Boliden’s planned mine in Laver. First,
maps are provided of the mine and its buffer zone,
and then together with existing and planned intrusions
in Semisjaur Njarg’s northern winter pastures. These
maps show that if the proposed mine becomes a
reality, almost all of Semisjaur Njarg’s northern winter
pastures will be impacted by one kind of encroachment
or another. Following this, the report provides a
qualitative in-depth analysis of the how the situation
can develop for the Sami community, if the mine in
Laver does or does not become a reality, and what direct
and indirect impacts these alternatives might entail.
A so-called scenario analysis is applied to structure
the analysis. Two main scenarios are examined: a socalled null alternative scenario, where the mine does
not go ahead and the situation develops according to
current conditions, as well as a scenario when the mine
is operational. Both scenarios play out from the year
2025, given this is when the proposed mine is likely to
be fully operational if plans go ahead.
In the future scenario without a mine (the null
alternative), there would be opportunities for the
continuation of a viable reindeer herding in the area,
and although the Sami community would still face a
17
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number of challenges it would have good prospects
for passing on reindeer herding, traditional knowledge,
and the Sami language – and thus the Saami culture –
to future generations.
In the future scenario that the mine goes ahead, this
would mean that Sami reindeer herding – based on
the free grazing of reindeer on natural pastures – is
no longer possible in the Laver area. Instead herders
would have two alternatives. In the first, herders would
be forced to provide supplementary feeding (pellets)
to their reindeer in Laver throughout the entire winter.
This supplementary feeding would so fundamentally
change the yearly cycle of reindeer husbandry, and
thus the essential character of reindeer husbandry that,
according to the Sami community, it would no longer
be a question of “traditional Sami reindeer herding”,
whereby reindeer freely graze on natural pasture and
use different pastures throughout different seasons of
the year. Instead, it would be equated with “reindeer
farming”, whereby reindeer are kept in large pens
or are fed artificially like “cattle or sheep”, which,
according to Sami community would fundamentally
deviate from the Sami culture and the Sami view
of reindeer herding. Furthermore, these technical
mitigation measures would not be sustainable in the
long-term, because they would result in poorer animal
welfare and an unsustainable workload for the herders.
The herders would eventually be forced to give up
herding, meaning that the intergenerational succession
within the winter group would cease, and the local
traditional knowledge of reindeer husbandry in the
area would be lost.
In the second alternative, the winter group in Laver
abandons the pastures in the Laver area entirely. Instead,
they are forced to use other winter pastures within the
community’s lands, as well as use the community’s
year-round-grazing lands to a greater extent. In this
scenario, several herders in the community would have
to reduce their herds to adapt to the total loss of the
winter pastures. This would lead to conflicts within
the community, as well as overgrazing both on winter
pastures and year-round-grazing lands. A substantial
increase in supplementary feeding would be required,
with attendant problems, because of the significant
restrictions on other pasture areas. But even in this
scenario a number of herders would be forced to give
up reindeer husbandry, because of a lack of sufficient
pastures and an unsustainable workload. Thus, the
intergenerational succession within the community as
a whole would be at risk. Young Sami people today
already have grave concerns concerning the future
of reindeer herding, and such a development would
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contribute to more young people not wanting to invest
their future in reindeer herding.
Both alternatives would have far reaching consequences
for everyone in the Sami community. There would, for
instance, be fewer reindeer herders to undertake the
collective herding work within the community. The
Sami community feel they are already too few and
the workload would become even greater. There is a
risk that this, according to community, would lead to
a “domino effect”, whereby more and more herders
would leave reindeer herding. These conclusions are
supported by Gällivare Forest Sami community’s
experiences with the Aitik mine.
The conclusions of this report must also be understood
from a broader perspective. Both the proposed mine
in Laver, and the existing mine in Aitik, illustrate
well how a mine can be seen as the “last straw” by
a Sami community, who are already subject to other
developments and land encroachments. A closer look
at the experiences of Sami communities’ experiences of
various industrial projects reveals such a trend. Various
Sami communities discuss how more and more herders
are considering leaving reindeer herding, precisely
because of the mounting pressure on their grazing
lands. Many herders in Sweden today express they are
“at their limits”; that they “cannot withstand any more
land encroachments”; and that “the last of our lands
are disappearing”. Similarly, many young Sami people
perceive that it is very difficult to establish themselves
as reindeer herders, given current conditions.
This report is not a full human rights impact assessment
of the proposed mine in Laver. By law, Sami
communities enjoy property rights over their traditional
territories, and individual reindeer herders have a right
to practice their culture – through reindeer herding –
without significant harm from industrial development.
It is clear, however, based on the evidence presented in
this report, that a mine in Laver would entail significant
breaches of 1) the Sami community’s property rights,
because of the mine’s planned location in the middle
of the Sami community’s winter pastures, and 2)
individual reindeer herders’ right to culture, as several
herders would be forced out of reindeer herding. A full
human rights impact assessment of the proposed mine
in Laver would therefore be appropriate in conjunction
with a further assessment of the mine’s impact on
Sami rights. This would determine if a mining permit
is consistent on the one hand with the international
conventions that Sweden is bound by, and on the other
hand with the commitments that Boliden has made in
its own corporate policies.
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1

INLEDNING

1.1 Bakgrund
Denna rapport berör konsekvenserna av Bolidens
planerade gruva på den svenska sidan av Sápmi i
Laver, Älvsbyn, Norrbottens län, för Semisjaur Njarg
sameby. Rapporten är skriven av forskarna Rebecca
Lawrence och Rasmus Kløcker Larsen, i samarbete
med Semisjaur Njarg sameby. Den planerade gruvan
ligger på Semisjaur Njarg samebys vinterbetesmarker
som är “flaskhalsen” för renskötseln, och Semisjaur
Njarg sameby är redan idag hårt utsatt för ett flertal
andra intrång och utmaningar. Semisjaur Njarg vill
även fortsättningsvis kunna åtnjuta sin rätt att bedriva
traditionell renskötsel i området. De vill också kunna
förvalta sin traditionella markanvändning i området
för kommande generationer. Samebyn anser att en
gruva skulle omöjliggöra detta och motsätter sig
därför en gruvetablering i Laver.
1.2 Syften, metod och analys
1.2.1 Syften

Huvudsyftet med rapporten är att lyfta fram och
synliggöra Semisjaur Njargs samebys perspektiv på
hur Bolidens planerade gruva i Laver, Älvsbyn, kan
komma att påverka dem. Fokus ligger på området i
Laver och den vintergrupp som brukar området idag,
men rapporten berör även hur gruvan kan komma att
påverka hela samebyn.
Rapporten syftar också till att ställa frågor kring
konsekvenser av olika intrång i samiska områden i
ett större perspektiv: vad innebär det för renskötseln
i längden om fler och fler renskötare skulle tvingas
lägga ner sin renskötsel på grund av olika intrång?
Rapporten riktar sig till dels till själva samebyn,
men också till beslutsfattare bl.a. på myndigheter,
domstolar och i regeringen, samt Boliden och
Bolidens intressenter (t.ex. investerare). Tanken är att
alla inblandade parter ska få en samlad bild av hur
Semisjaur Njarg sameby ser på sin framtid och vad en
gruva i Laver kan innebära för samebyn.
Rapportens fokus och omfattning har diskuterats
löpande med samebyn. Exempelvis framkom under
diskussioner med Semisjaur Njargs styrelse att det
fanns intresse av att lära sig mer om hur Gällivare
skogssameby har upplevt konsekvenserna av
Aitikgruvan. Detta eftersom både Aitik och Laver
är en låghaltig kopparfyndighet, och därmed kräver

omfattande arealer till ett storskaligt dagbrott.
Gällivare skogssamebys erfarenheter kring
Aitikgruvans konsekvenser finns därför redovisade
i kapitel 5. Även andra samebyars erfarenheter av
befintliga gruvor finns summerade i kapitel 5.
1.3 Begränsningar
Rapporten har i huvudsak tre betydande
begränsningar. Den första gäller dess fokus på just
Semisjaur Njargs sameby. Rapporten behandlar
nämligen inte hur en eventuell gruva kan komma att
påverka andra samebyar i området, som exempelvis
Ståkke sameby, Östra Kikkejaur sameby, eller LuoktaMávas sameby och därmed inte heller hur man i dessa
samebyar ser på en eventuell gruvetablering. Det är
dock en viktig fråga och bör utredas vidare.
Den andra begränsningen gäller bristen på mer
information om själva projektet. I skrivande
stund har Boliden lämnat in en ansökan om en
bearbetningskoncession till Bergsstaten. Denna
ansökan innehåller en begränsad beskrivning av
projektet och dess miljöpåverkan, och många
aspekter som är av vikt för renskötseln saknas.64 I
Bolidens ansökan finns exempelvis inga uppgifter
om hur malmen ska transporteras. Malmtransporter
är en av de största störningarna en gruva kan ha
på renskötseln, enligt samebyar med erfarenheter
av gruvverksamheter. Detta påverkar rapportens
slutsatser såtillvida att några av de absolut viktigaste
störningarna för renskötseln och dess konsekvenser
inte har kunnat analyseras. Därför bör slutsatserna
i rapporten läsas som ett ’bästa fall’ scenario. Hade
det funnits mer information om de mer betydande
störningarna - som malmtransporter - så hade
konsekvenserna kunnat tänkas vara än mer negativa
för renskötseln i området.
Den tredje begränsningen är att arbetet med denna
studie har gjorts endast på svenska och inga
workshops, intervjuer eller dylikt har gjorts på
samiska. Rapporten innehåller därmed inga samiska
begrepp eller citat, vilket är en begränsning som två
akademiska granskare har påpekat. Detta språkval
är främst ett resultat av författarnas avsaknad av
kompetens i samiska. Det finns flera skäl till att
studien och denna rapport borde ha gjorts på samiska,
64

Se avsnitt 8.2 om tillståndsprocessen för en mer
detaljerad beskrivning av denna problematik.
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eller åtminstone delvis på samiska. För det första
skulle det ur forskningsetiskt perspektiv ha underlättat
för vissa samebymedlemmar att dela med sig av
sina erfarenheter och sin kunskap - och därmed även
påverka forskningsprocessen - om vissa diskussioner,
workshops och intervjuer hade gjorts på samiska. För
det andra skulle det ha gett större möjlighet till att
utveckla frågor kring traditionell kunskap, eftersom
mycket av den traditionella kunskapen ligger inom
språket och många samiska begrepp inte går att
direkt översätta till svenska.65 Genom samarbete med
samebyn och dess medlemmar har författarna gjort sitt
bästa för att belysa vikten av just traditionell kunskap
inom renskötselarbetet och den samiska kulturen,
men det är ofrånkomligt att vissa brister kvarstår i
beskrivningen av dessa eftersom den redovisas på
svenska och inte samiska.

Den sedvanliga praxisen är att
miljökonsekvensutredningar görs av exploatörerna
själva eller deras konsulter (se kapitel 8). Denna
studie är den första i sitt slag i Sverige, där den
berörda samebyns perspektiv på en planerad
etablering utreds med stöd av forskare (med
oberoende forskningsmedel) i samarbete med
själva samebyn. Detta bidrar till att lyfta fram ett
samiskt perspektiv som sällan ges utrymme i MKButredningar som görs i Sverige.68

1.4 Metod och material

2. ett flertal möten med Semisjaur Njargs ordförande
(samt vice ordförande vid ett av mötena);

Valet av Laver som fallstudie bestämdes i
samråd mellan forskarna och Svenska Samernas
Riksförbunds ”Markanvändningsgrupp”. Gruppen
gav forskarna ett antal förslag till olika fall där det
kunde vara relevant att samarbeta med en sameby
och ta fram en konsekvensutredning utifrån den
berörda samebyns perspektiv. Bolidens planerade
gruva på Semisjaur Njargs marker blev aktuell som
fallstudie då det var den enda pågående processen
i renskötselområdet där ett företag höll på att ta
fram en miljökonsekvensbeskrivning inför en
bearbetningskoncession.66 Semisjaur Njarg sameby
och forskarna kom sedan överens om ett arbetssätt
och reglerade samarbetet i ett samverkansavtal.67
65

Se exempelvis Yngve Ryds bok ”Snö: renskötaren
Johan Rassa berättar” som bl.a. diskuterar de 300
olika samiska orden för snö.

66

Fallet var även intressant då det rörde sig om ett etablerat gruvbolag. Mycket uppmärksamhet har den
senaste tiden ägnats åt små utländskt ägda prospekterings- och gruvföretag, och ur forskningssynpunkt
var det därför av intresse att forska om ett större och
etablerat gruvföretag.

67
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Forskningen har utformats genom en deltagande
aktionsforskningsprocess tillsammans med samebyn; en forskningstradition som utmärker sig genom
att syfta till ett gemensamt skapande av kunskap,
t.ex. med aktörer som berörs av en konkret förändringsprocess (t.ex. Greenwood & Levin, 2007). Forskningen har även haft som ambition att ta så stor
hänsyn som möjligt till den traditionella kunskapen
hos samebymedlemmarna, i linje med Akwé: Kon
Guidelines (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2004), riktlinjer som tagits fram inom
ramen för artikel 8(j) Konventionen om Biologisk

Rapporten sammanfattar ett omfattande arbetsmaterial
sammanställt genom en rad aktiviteter som
genomfördes över en två-års period med start våren
2014, bland annat:
1. en granskning av Bolidens olika utkast till en
rennäringsanalys;

3. tre halvdagsmöten med Laver vintergrupp,
inklusive platsbesök i Laver med vintergruppen;
4. ett halvdagsmöte med Semisjaur Njargs styrelse;
5. ett halvdagsmöte med Semisjaur Njarg samebys
ordförande och en GIS-samordnare från
Sametinget, samt flera möten med ansvariga för
RenGIS på SLU, för att kartlägga samebyns olika
intrång med relevanta störningszoner;
6. ett heldagsmöte med hela samebyn, inklusive
olika mindre workshops med ungdomar, kvinnor,
och enskilda vintergrupper;69
7. enskilda samtal – både på plats och via telefon–
med olika vintergrupper;

Mångfald, i förhållande till urfolks och lokalsamhällens traditionella kunskap. Larsens och Lawrences
arbetsinsatser i samband med denna rapport har
finansierats av två anslag från forskningsrådet FORMAS, som stödjer forskning inom områden som
miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Forskningsanslagen har finansierat samebyns resekostnader i samband med olika möten som en del av
utredningsprocessen. Däremot har samebyn bekostat
sina egna arbetsinsatser.
68

Se exempelvis Lawrence och Raitio (2015, kommande), och även Howitt (2005).

69

Se Bilaga 1 för en redovisning av workshopdiskussioner med ungdomar och kvinnor i samebyn.
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8. ett halvdagsmöte med Gällivare Skogssameby
för att klarlägga renskötarnas erfarenheter
av Bolidens Aitikgruva, samt efterföljande
telefonmöten och mejlkorrespondens;
9. ett halvdagsmöte med hela samebyn och Boliden
tillsammans;
10. tre möten/intervjuer med Bolidens representanter
för att bättre förstå hur de ser på MKB-processen
och gruvans konsekvenser för samebyn;
11. granskning av ett antal MKB:ar,
rennäringsanalyser, och domstolsbeslut från
relevanta ärenden;
12. genomläsning av olika MKB-riktlinjer/dokument
som tagits fram utifrån svensk praxis, samt
internationell praxis; och
13. genomläsning av relevant forskning om bl.a.
påverkan av industriella aktiviteter/andra
förändringar på renskötseln, samt konsultationer
med följande experter med kunskap inom:
a. utfodringspåverkan på renar (Birgitta Åhman,
Professor inom Renskötsel, SLU);
b. störningar på renar (Anna Skarin, SLU);
c. samerätt (Christina Allard, LTU, Malin
Brännström, UmU; Jenny Wik, Svenska
Samernas Riksförbund; Mattias Åhrén, The
Arctic University of Norway);
d. renskötselns sociala och kulturella
värdegrunder (Åsa Nordin);
e. samisk markanvändning och gruvnäring
(Ragnhild Nilsson, SU);
f. renskötsel som kulturbärare (Ulf Mörkenstam,
SU);
g. naturresurs och förvaltning (Kaisa Raitio, SLU);
h. risker för tungmetallförorening (Prof.
Emeritus Gunnar Jacks, KTH);
i. kartläggning av samisk markanvändning (Per
Sandström och Stefan Sandström, SLU; Niila
Inga, Laevas Sameby);
j. renskötsel och ”anpassningsbarhet” (Annette
Löf, UmU); och
k. det samiska språket – specifikt pitesamiskaoch dess koppling till renskötseln (Dr. Joshua
Wilbur, Universität Freiburg)
14. Mot slutet av rapportskrivandet har författarna
även fått ta del av Bolidens yttranden till
Bergsstaten, som har innehållit en del
kommentarer om ett tidigare utkast till denna
rapport (se Bilaga 2). Utifrån Bolidens

kommentarer har vissa förtydliganden gjorts i
denna slutrapport (se även bilaga 2 för kopia på
våra svar på Bolidens yttrande).
Vad gäller intervjuarna och workshops med
samebymedlemmarna så utgick samtalen till en början
från mycket öppna frågor till renskötarna och deras
familjer inom Semisjaur Njargs sameby om hur de
ser på en eventuell gruva och vilka konsekvenser de
tror en gruva kan få. Därefter ställdes följdfrågor och
ett antal uppföljningsdiskussioner anordnades där
olika scenarion utmejslades. Samebyns medlemmar,
styrelsen och ordföranden fick sedan stämma av
att olika scenarion stämde enligt samebyns egna
utsagor, samt med relevant forskning. Därefter har
fler justeringar gjorts utifrån samebyns kommentarer.
Detta betyder att det är samebyns medlemmar som
från början har bestämt vilka scenarion som var
relevanta att diskutera och beskriva, samt vilken
information som var relevant att ta hänsyn till.
Forskarnas roll har varit att stödja dessa diskussioner
inom samebyn och se till att alla medlemmar har fått
möjlighet att komma till tals.
Alla direkta citat som återges i rapporten är från
samebymedlemmar, om inte annat anges. Citaten
har samlats genom diskussioner, workshops och
möten och specifika referenser till olika citat uppges
inte. I vissa fall uppges ordföranden som källa, om
det bedömts som relevant att det framgår. De allra
flesta citat är dock anonyma, såtillvida att inget namn
uppges. Det är samtidigt oundvikligt att det i vissa
fall kan gå att härleda ett citat till en viss individ,
eftersom samebyn består av en relativt liten grupp
människor. Det urval av citat som återges i rapporten
strävar efter att ge en så bred och rättvis bild av de
olika perspektiv och uppfattningar som finns bland
samebyns medlemmar.
Hela samebyn har fått möjlighet att kommentera
ett tidigt utkast av rapporten. Styrelsen har fått
möjlighet att kommentera slututkastet. Ordföranden
har kontinuerligt kommenterat olika texter.
Ordförande har själv skrivit merparten av avsnittet om
renskötselåret (avsnitt 2.2).
Rapporten har granskats av totalt fem oberoende
akademiska granskare, varav fyra anonyma.
Stockholm Environment Institute utsåg en intern
granskare och International Centre for Reindeer
Husbandry utsåg fyra externa. Genomgående
var granskarna positiva till rapporten och
flera uttryckte att de ansåg att den höll en hög
forskningsmässig kvalitet.
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Granskarnas kommentarer har framförallt rört frågor
kring rapportens struktur, förtydliganden i vissa
sakfrågor, och önskemål om 1) bruket av flera samiska
begrepp i rapporten 2) fördjupningar om traditionell
kunskap samt 3) mer övergripande policydiskussioner.
Kommentarerna har beaktats i största möjliga mån,
men några av dem – framförallt önskemål om bruket
av flera samiska begrepp i rapporten - har varit svåra
att beakta med de förutsättningar som funnits (se mer
i avsnitt 1.3 ovan). I Bilaga 3 finns beskrivet i mer
detalj hur de olika kommentarerna från granskarna har
hanterats och bemötts.
1.5 Analysramverk

flera renskötare tvingas lägga ned renskötseln?
Scenarioanalys är på så sätt en lämplig metod för
att närmare undersöka de indirekta och kumulativa
konsekvenser som kan uppstå till följd av en
exploatering, sett över ett längre tidsperspektiv.
I rapporten utvecklas två huvudscenarion: ett scenario
utan gruva och ett scenario med en gruva. Dessa
scenarion – eller berättelser - bygger på intervjuer
och möten med Semisjaur Njarg sameby, Gällivare
skogssamebys erfarenheter av Aitikgruvan, samt
relevant forskning. Dessa finns redovisade i kapitel 7.
Båda scenarion skrivs i nutid/presens, som om läsaren
befann sig i just en sådan situation. För samebyn är
dessa två scenarion inte likvärdiga: ett scenario utan
gruva är det absolut mest önskvärda.

1.5.1 Scenarioanalys

Enkelt sagt består en konsekvensutredning av två
delar: 1) en grundutredning av dagens situation
(dvs. en så kallad ”baseline-studie”) samt 2) en
framtidsanalys av hur situationen kan utvecklas om
den planerade etableringen blir av/inte blir av, och
vilka direkta och indirekta konsekvenser dessa olika
alternativ kan innebära. För att strukturera upp detta
tillämpas en så kallad scenarioanalys i denna rapport.
En scenarioanalys är en etablerad metod för att
identifiera och analysera ett antal olika tänkbara
scenarion och dess konsekvenser.70 Den syftar inte till
att beskriva hur framtiden skall bli, eftersom ingen
kan förutse framtiden. Istället syftar en scenarioanalys
till att bygga upp olika ”berättelser” om hur framtiden
mest sannolikt blir om vissa beslut tas eller vissa
saker sker. Scenarioanalysen lyfter helt enkelt fram
frågan ”vad händer om?”71 En gemensam nämnare
för många metoder inom scenarioanalys är att de
skrivs i nutid.72
Vad händer exempelvis om det blir en gruva i
Laver? Vad händer om det blir en gruva, samtidigt
som även andra vinterbetesmarker inom Semisjaur
Njarg försvinner på grund av renbeteskonventionen?
Vad händer om det blir en gruva och Semisjaur
Njarg sameby samtidigt utsätts för konsekvenser
av vindkraftsparken Markbygden (med 1101
planerade vindkraft), som ligger precis på gränsen
till deras vinterbetesmarker? Vad händer med samisk
renskötsel i området och den samiska kulturen om
70

Scenarioanalys har också tidigare använts för att
förstå konsekvenser av exploateringsprojekt på renskötsel (exempelvis Vistnes m.fl., 2009; Nellemann
m.fl.., 2001).

71

Se exempelvis Duinker & Greig (2007)

72

Se exempelvis Frittaion m.fl. (2010)
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1.5.2 Störningszoner

Enligt den senaste naturvetenskapliga forskningen
ska en analys av exploateringspåverkan på renar
inte bara ta hänsyn till den direkta störningen och
markanspråk, utan även den så kallade störningszonen
runt exploateringen. En störningszon innebär att
renar störs, deras beteende ändras, och även om
enstaka strörenar kan befinna sig i området, så
undviker majoriteten av renhjorden störningszonen.73
Samebyar kan på olika sätt kompensera för
dessa störningar, genom mer bevakning, högre
arbetsinsatser, samt utfodring. Alla dessa åtgärder har
dock i sin tur negativa konsekvenser för renskötseln,
vilket diskuteras utförligt i denna rapport.
Störningszonerna som tillämpas i denna rapport
har fastställs i samråd med Anna Skarin (SLU,
ledande forskare på området), Thomas Kuhmonen
(GIS ansvarig på Sametinget), andra samebyar med
erfarenheter av befintliga gruvverksamheter, samt
med Semisjaur Njarg sameby.74 Både befintliga
och kommande störningar i samebyns marker,
med relevanta störningszoner, har karterats genom
programmet RenGIS,75 och finns redovisade i kapitel
73

Se Skarin & Åhman (2014), och även tillhörande referenslista, som innefattar en omfattande forskningsöversikt kring störningszoner i Sverige likaväl som i
Norge, Finland samt Nordamerika.

74

Dessa störningszoner måste anses som preliminära
och det krävs ytterligare tillämpning av forskningen
till Semisjaur Njargs lokalförhållande för att beräkna
de faktiska störningszonerna, t.ex. utifrån topografi,
flyttleder och beteskvalitet.

75

RenGIS är ett datorprogram som syftar till att
kartlägga samebyars markanvändning och konkurrerande markanvändning. Det är utvecklat genom projektet Renbruksplan, koordinerat av Skogsstyrelsen;
http://www.skogsstyrelsen.se/Projektwebbar/Renbruk-
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3. Störningszoner för gruvor diskuteras i kapitel 5,
och störningszonen för den planerade gruvan i Laver
redovisas i kapitel 6.76
1.5.3 Ett människorättsperspektiv

Enligt de senaste internationella riktlinjerna, t.ex.
från FN och den internationella organisationen
för konsekvensutredningar (IAIA), ska
konsekvensutredningar ta hänsyn till hur industriella
projekt med hög risk kan komma att påverka
relevanta mänskliga rättigheter.77 Inom internationella
institutioner som OECD och Världsbanken är det
numera norm att ha ett människorättsperspektiv
i konsekvensbedömningar som rör gruvprojekt. I
Sverige har man dock ännu ej börjat tillämpa denna
praxis. Runt om i världen finns däremot en mer
utvecklad norm vad gäller människorättsperspektiv
i konsekvensutredningar, även om det också här
finns behov för ytterligare utveckling.78 I linje
med internationell standard tillämpas därför ett
människorättsperspektiv i rapportens analys.79 Detta
redovisas framförallt i kapitel 8.
1.6 Disposition
Rapporten är uppdelad i nio kapitel. I kapitel 2, 3,
4 och 5 redovisas ett ”baseline” material, dvs. en
grundläggande utredning av dagens situation. I kapitel
2 ges en övergripande beskrivning av Semisjaur
Njarg sameby, samt en detaljerad beskrivning av byns
markanvändning. I kapitel 3 sammanfattas nuvarande
och kommande intrång samebyn står inför. Därefter, i
kapitel 4, ges en generell beskrivning av renskötselns
sociala och kulturella betydelse, samt specifikt för
just Semisjaur Njarg sameby. Här beskrivs även de

generella utmaningar renskötseln står inför. Slutligen
i kapitel 5 diskuteras kunskapsläget om gruvnäringens
påverkan på samisk renskötsel. Här redovisas ett
antal exempel från olika samebyars erfarenheter
med en djupdykning i just Gällivare skogssamebys
erfarenheter av Bolidens Aitikgruva.
I kapitel 6 och 7 görs själva konsekvensanalysen
av Bolidens planerade gruva. I kapitel 6 redovisas
gruvan med dess störningszon. I kapitel 7 utvecklas
scenarioanalysen med ett noll-scenario, eller så
kallade noll-alternativ, där den planerade gruvan i
Laver inte etableras. I detta kapitel utvecklas också
det alternativa scenariot där gruvan etableras, samt en
analys av vilka konsekvenser detta sannolikt skulle
få. Båda scenarion utspelar sig från cirka tio år i
framtiden, dvs. runt år 2025, eftersom det är ungefär
då en eventuell gruva antas vara i full gång.
I kapitel 8 sätts frågorna i ett internationellt perspektiv
genom analys av den svenska tillståndsprocessen
för gruvor utifrån urfolksrätten. I detta kapitel ges
även en summering av Bolidens MKB-process med
Semisjaur Njarg sameby för att exemplifiera svensk
MKB-praxis.
I kapitel 9 summeras rapporten med ett antal mer
övergripande slutsatser.

splaner/RenGIS/ (se även Sandström m.fl., 2003).
76

Det naturvetenskapliga begreppet ”störningszoner”
är inte direkt kompatibelt med den lokala och traditionella kunskapen bland renskötare, som använder
andra beskrivningar för gruvors påverkan. Detta är
inte heller förvånande eftersom västerländsk vetenskap och urfolks traditionella kunskap oftast utgår
ifrån helt olika världssyn. Se t.ex. Turi m.fl., 2014.

77

Se t.ex. Vanclay (2003) och riktlinjerna som utvecklats
i samband med FN:s principer för företagande och
mänskliga rättigheter (Ruggie, 2011).

78

Se t.ex. Vanclay & Esteves (2011).

79

Notera att denna rapport inte är en fullständig människorätts-konsekvensutredning (Human Rights Impact
Assessment) utan snarare kan beskrivas som en
social och traditionell markanvändningskonsekvensutredning med ett människorättsperspektiv (dvs. en
kombinerad community-based och human rightsbased approach (HRBA)) se Vanclay m.fl. (2015:15).
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SEMISJAUR NJARG SAMEBYS MARKANVÄNDNING

2.1 Bakgrund
Renskötsel bedrivs över hela Sápmi, dvs. i norra
Norge, Sverige, Finland och på Kolahalvön.
Den är en nomadiserad betesdrift som styrs av
renens årstidsvandringar mellan sommar-, höst, vinter och vårbeteslanden och därmed kräver
stora, sammanhängande och flexibla betesmarker.
På svensk sida är renskötseln organiserad
i samebyar. Samebyarna har upparbetat en
egendomsrätt till renskötsel, jakt och fiske genom
traditionellt bruk (se kapitel 8).
Semisjaur Njarg sameby skapades som administrativ
enhet enligt 1946 års Byaordning, då den dåvarande
Lappfogden80 sammanförde ett flertal olika
gamla ”lappbyar” till en och samma lappby med
namnet Semisjaur Njarg lappby. I samband med
Rennäringslagen från 1971 blev Semisjaur Njarg
”lappby” omvandlad till en sameby. Fortfarande i dag
finns spår av två av de gamla lappbyarna.81 Samebyn
är nämligen tydligt uppdelad i två grupper - Tjidjakk
och Tjallas - som i princip fungerar som helt separata
samebyar.82 De delar vare sig vinterbetesmarker
eller året-runt-marker, men är däremot på varandras
renskiljningar och renmärkningar. De hjälper också
varandra vid olika kollektiva arbetsinsatser när de
exempelvis ska på skiljningar hos grannsamebyar.
Semisjaur Njargs sameby är en fjällsameby med
året-runt-marker på ömse sidor om Silvervägen från
Arjeplog och västerut till norska gränsen. Samebyns
året-runt-marker ligger i Arjeplogs kommun (se
Figur 1). På året-runt-markerna har samebyn rätt att
beta sina renar året-runt. Samebyns vinterbetesland
är fördelat på två helt åtskilda kustnära områden:
det norra vinterbetesområdet ligger i Älvsbyns
och Piteås kommun (se Figur 2) och det södra
vinterbetesområdet ligger nedanför Byske älvdal
80

Se Lantto (2012) för en historisk beskrivning av det
svenska lappfogdesystemet.

81

Det fanns ursprungligen fler än två lappbyar som
sammanfördes i Semisjaur Njarg lappby, men tydliga
organisatoriska spår finns endast av två. Mer forskning/dokumentation av samebyns historia behövs.

82

Det har dock funnits förflyttningar mellan de olika
grupperna. Exempelvis har den vintergrupp som
numera finns i Storsundsområdet i Tjidjakk grupp,
tidigare brukat bete i Tjallasområdet söder om
Byskeälvdal. Men när Storsundsområdet blev tillgängligt 1996 pga. förändringar i renskötselkonventionen
så flyttade de dit då det ansågs vara bättre bete där.
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i Skellefteå kommun (se Figur 3). Mellan dessa
två vinterbetesområden ligger Östra Kikkejaur
samebys marker och Västra Kikkejaur. Samebyn har
således inga sammanhängande vinterbetesmarker.
På vinterbetesmarkerna får samebyn vara med
sina renar endast mellan den första oktober och
den sista april.83 Samebyn har inte heller några
sammanhängande betesområden från året-runtmarkerna ned till vinterbetesområden. De har rätt
att använda skogssamebyarnas mark för flytt och
rastbete mellan vinter och året-runt-markerna, men
i praktiken upplevs dessa rastbetesmarker som
svårutnyttjade för Semisjaur Njarg sameby. När
samebyn flyttar sina renar mellan året-runt-markerna
och vinterbetesmarkerna passerar de genom Östra
Kikkejaur, Västra Kikkejaur, och Ståkke samebyars
marker (se Figur 4).
Samebyns högsta tillåtna renantal regleras av en
extern part – Länsstyrelsen – och inte av samebyn
själv. Högsta tillåtna renantal är 9 000 st., exklusive
årskalvar. I nuläget finns dock uppskattningsvis 7 000
renar inom byn. På grund av omfattande exploatering
på samebyns marker har samebyn gjort bedömningen
att det inte är långsiktigt möjligt att upprätthålla ett
renantal på 9 000 över en längre tid. Detta eftersom
samebyn anser att det tillgängliga betet inte tål flera
renar. Att internt reglera renantalet med en marginal
under det tillåtna ger möjlighet för att säkra reservbete
och återväxt från år till år.84 Det ger även en bättre
möjlighet för unga renskötare att etablera sig eftersom
det behövs extra bete i övergångsperioder då nya
renskötare etablerar sig samtidigt som etablerade
renskötare är kvar. Flockstrukturen ligger på cirka
60% vaja (honren), 28.5% kalv och 11.5% tjur85
och har varit ungefär den samma sedan åtminstone
90-talet. Semisjaur Njarg samebys flockstruktur
83

Se Rennäringslagen (1971:437)

84

Hypotetiskt sett skulle samebyn delvis kunna kompensera för detta genom att ändra på flockstrukturen
och bibehålla samma produktion - fast med ett mindre antal renar - genom att exempelvis öka antalet
vajor och minska antalet kalvar och handjur. Men
detta skulle innebära främst två problem 1) en ökad
sårbarhet för köttproduktion då dåliga år kan slå ut
stora delar av kalvantalet och 2) det skulle kräva en
hel omorganisering av renskötselåret vilket samebyn
i dagsläget inte vill genomföra bl.a. skulle inte sarvslakten längre behövas, vilken är viktig av kulturella
skäl och även för att kunna märka de klavar som inte
blir märkta under sommaren.

85

Enligt samebyns senaste räkning vintern 14/15.
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återspeglar även uppdelningen av antalet olika
djur (vaja, kalv, tjur) i den totala renhjorden i hela
renskötselområdet.86
Samebyns marker har gränsdragits i olika etapper (se
Figur 4 för dagens gränsdragningar). Deras året-runtmarker gränsdrogs år 1946 genom Byaordningen.
Vinterbetesmarkerna har dock gränsdragits i två
faser. Först gränsdrogs samebyns vinterbetessydgräns
mot Östra Kikkejaures marker år 1981. Sedan
gränsdrogs samebyns övriga vinterbetesgränser år
1996, i samband med att samtliga samebyars gränser i
Norrbotten fastställdes av Norrbottens Länsstyrelse.87
Medan både 1946 års och 1996 års gränsdragningar
var omfattande processer som involverade flera
samebyar, var 1981 års gränsdragning fastställd
genom ett särskilt beslut av regeringen som endast
gällde samebyns vinterbetes sydgräns mot Östra
Kikkejaure. Bakgrunden till just denna gränsdragning
mellan Östra Kikkejaure och Semisjaur Njarg var
att Semisjaur Njarg hade upplevt problem med
konkurrensen från skogssamebyar.88 Enligt Semisjaur
Njarg sameby hann skogssamebyarnas renar äta upp
betet innan de själva hann ner till skogsområdena
med sina egna renar. Flera vintergrupper höll sig då
mer till året-runt-markerna i fjällen. Med den ökade
skotertrafiken och förekomsten av rovdjur i dessa
områden är detta dock inte längre en möjlighet enligt
samebyn. Det var heller inte längre nödvändigt
efter att gränsdragningen fastställdes, eftersom
Semisjaur Njarg fick ensamrätt till sitt vinterbete, utan
konkurrens från andra byar. Dock finns fortfarande
problem med vinterbetet idag, vilket diskuteras i mer
detalj i följande kapitel.
2.2 Renskötselåret
Nedan redovisas en detaljerad beskrivning av
samebyns markanvändning genom de olika
säsongerna under renskötselåret. Beskrivningen av
renskötselåret börjar med vintern och ägnar särskild
uppmärksamhet åt just området i och kring Laver,
eftersom det är rapportens huvudsakliga fokus.
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Se https://www.sametinget.se/statistik/renhjorden.
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Samebyarna i Jokkmokks kommun är ett undantag
och har gemensamma vinterbetesmarker som de
olika samebyarna delar på.
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Denna rapport är skriven utifrån Semisjaur Njargs
perspektiv och omfattar därmed inte Östra Kikkejaur
samebys eller någon annan samebys uppfattning om
olika gränsdragningar, eller dess bakgrund och eventuella konsekvenser.

2.2.1

Vinter: december - februari

Vintern är den mest kritiska perioden under
året då renen behöver bra bete för att överleva.
Vinterbetesmarkerna har blivit en flaskhals för
renskötseln på grund av diverse exploateringar
samt klimatförändringar, vilket gör att vintern
har blivit en ännu svårare tid för renskötarna.
Klimatförändringarnas konsekvenser innefattar
långsiktiga förändringar (exempelvis öppna
vattendrag och svagare isar innebär att flyttvägsleder
längs vattendrag blir mera osäkra, vilket medför
olyckor och drunkningar), medellångsiktiga
förändringar (t.ex. att vissa insekter kommer tidigare
på sommaren, samt nya skadeinsekter som ger ökad
risk för sjukdomar och insektsplåga), och även så
kallade ”extrema” händelser såsom låst vinterbete,
som dock blir allt vanligare.89
Vinterbetesmarkerna har framförallt drabbats hårt av
omfattande skogsavverkningar sedan 1950-talet.90
Skogsavverkningar har tagit i anspråk urgammal
skog rik på hänglav, vilket är en avgörande extra
betesresurs för renen när marklav blir låst under
dåliga vintrar. Under vintern äter renen en varierad
kost (bl.a. blåbärsris och sia), men den överväganden
delen av deras diet är lav. Renen kan överleva på lav
tack vara sockret i laven, men kan inte överleva på
andra växter på vintern.
Under vintern behöver renen betesro: det är viktigt
att renen inte blir stressad av allt för mycket aktivitet
för att kunna spara på värdefull energi. Vidare
behöver både renskötarna och renarna återhämtning
efter de intensiva höstsamlingarna. Under vintern
ska renskötarna även hinna med mycket annat som
rovdjursinventeringar och samrådsmöten.. Under goda
vintrar krävs vanligtvis en begränsad arbetsinsats
och hjorden samlas bara igen när de skall åter till
året-runt-markerna. Kvaliteten och tillgängligheten
på lavrika marker är direkt avgörande för vinterbetet.
Eftersom vajorna är dräktiga under vintern, är
de extra känsliga för störningar. Renen är som
regel i sämst kondition i slutet av vinterperioden,
strax innan kalvningen.
Vinterbetet i Semisjaur Njarg är numera begränsat
och utgör i dag, som för andra samebyar, en flaskhals
för renskötseln på grund av olika intrång; man har
inga alternativa vinterbetesmarker i reserv. På vintern
delas alla samebyar upp i mindre vintergrupper, eller
siida. I Semisjaur Njarg sameby håller Tjidjakk sig till
det norra vinterbetesområdet, inom Älvsbyn och Pite
89

Löf m.fl. (2012), Reinert m.fl.,(2009).

90

Kivinen m.fl. (2010).
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Arjeploug

Boden
Älvsbyn

Arvidsjaur

Piteå

Figur 1: Samtliga Semisjaur Njargs betesmarker

(OBS. gränsdragningarna är inte alltid helt exakta i kartmaterialet; den södra gränsen för året-runt-markerna på denna karta är
t.ex. inte korrekt, se figur 4 i detta avseende)

Figur 2: Norra betesområdet som används av Tjidtjakk
(Rött = nyckelområden; blått = kärnområden; grönt = vinterbete).
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Figur 3: Södra betesområdet som används av Tjallas

kommun, och Tjallas till det södra vinterbetesområdet,
inom Skellefteå kommun. Inom dessa två
grupperingar finns ytterligare uppdelningar i fem olika
vintergrupper och dessa vintergrupper har bestämda
vinterbetesland, i princip baserade på sedvana.
Det finns tre vintergrupper i Tjidjakk. Den första
vintergruppen har sitt vinterbete längst västerut
i Laver. Den andra vintergruppen håller sig
öster om stambanan i Storsund – ett så kallat
konventionsområde. Den tredje gruppen håller
sig ännu längre österut, ner mot kusten kring
Sikfors. Nedanför Byske älvdal finns ytterligare
två vintergrupper som ingår i Tjallas-grupperingen:
en i huvudsak väster om Fällfors och den andra
i huvudsak öster om Fällfors i Byskeälvdal
(se Figur 5 och Figur 6).
2.2.2 Vinter: markanvändningen i Laver

I följande avsnitt ges en detaljerad beskrivning av
markanvändningen i just Laver. Enligt samebyn
självt är området i och kring Laver det överlägset
bästa vinterbetet inte bara inom Tjidjakk, men
bland samebyns alla vinterbetesmarker. Området är
mycket lavrikt och domineras av tallskog. Det är ett
landskap som generellt har väldig hög beteskvalitet.
Länsstyrelsen har även identifierat stora delar av

Laverområdet som av riksintresse för rennäring.91
Vintergruppen i Laver håller sig på markerna i
just Laver eftersom markerna öster om Nattberget
och ner till stambanan anses som väsentligt sämre.
Detta eftersom dessa marker är mer fragmenterade
än de i Laver, samt att dessa marker enligt
Semisjaur Njarg sameby utsätts för överbetning av
Östra Kikkejaurs renar.92
Det finns kulturhistoriska spår av ett långvarigt
samiskt bruk av området. såsom gamla kåtaplatser
som påminner dagens renskötare i Laver om att
deras familj och släkt ”har varit här i flera hundra
år”. Vintergruppen i Laver anser därmed att de ”har
ett arv att förvalta” för kommande generationer. Det
saknas kulturhistorisk dokumentation från området,
men en studie har påvisat en historisk samisk
91

Riksintresse-kartläggningen för samebyn utfördes
av Länsstyrelsen år 1997 utan samebyns involvering. Samebyns styrelse vägrade att utpeka ”viktiga
områden”, då de menade att alla områden var att
betrakta som viktiga. Även om riksintressebeskrivningen anses identifiera många viktiga områden menar
samebyn att den inte ger en rättvis bild av verkligheten.

92

Detta är Semisjaur Njargs uppfattning. Östra Kikkejaur kan vara av en annan uppfattning.
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Figur 4: Semisjaur Njarg sameby och grannsamebyar

(OBS. Samebygränserna har tagits fram genom RenGIS och visar inte de gränser som ej är fastställda. Semisjaur Njargs marker
är färgade för årstidslandet sommar och vinter,, för tydlig synlighet på kartan. Rött = nyckelområden; blått = kärnområden;
grönt = betestrakt).

närvaro i Segelvass och Städdjejaur, nära Laver, där
lappskatteland har förekommit.93
Området kan idag förse en renhjord på cirka 2000
renar med vinterbete i upp till fyra månader.94 Idag
består vintergruppen i Laver av tre aktiva renskötare95
och tillsammans har de cirka 1800 renar i Laver på
vintern. Vintergruppen håller renantalet strax under
2000 för att det ska finnas marginaler för ungdomar
att bygga upp egna renhjordar, samt minska risken
för överbetning vid dåliga vintrar. Jämfört med året93

Forskare på Subarktisk Center har påpekat att alla
områden i Laver ej är inventerade i Riksantikvarieämbetets Fornminnesregistrer (http://www.fmis.raa.se/
cocoon/fornsok/search.html). Semisjaur Njarg saknar
även kulturhistoriska studier såsom exempelvis har
utförts i Njaarke sameby (http://www.ripjakt.se/blanketter/Njaarke.pdf) och Malå sameby (http://www.
sapmi.se/mala_2.pdf).

94

Detta är vintergruppens egen bedömning.

95

De allra flesta samebymedlemmar i Semisjaur Njarg
sameby är aktiva inom renskötselarbetet på olika sätt,
men med ”aktiv renskötare” menas de som i regel
har renskötsel som sin huvudsakliga sysselsättning.
Som diskuteras i avsnitt 4.2.3 är varje aktiv renskötare dock beroende av en hel familj och släkt som
behövs för att renskötselarbetet ska fungera.
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runt-markerna - där det finns mycket rovdjur och
skoterförare – är Laver ett relativt ostört område för
renskötsel, eftersom det finns väldigt lite mänsklig
aktivitet förutom renskötarna själva och någon
enstaka jägare. Just Laver har blivit allt viktigare
för den berörda vintergruppen, eftersom det inte
längre finns alternativa vinterbetesområden. Tidigare
nyttjade den berörda vintergruppen även vinterbete
i Luleå skärgård, men sedan gränsbestämmelser
som gjordes av Norrbottens Länsstyrelse 1996 har
Jokkmokksbyarna ensam betesrätt till de markerna.96
Under en bra vinter nyttjar renarna Laverområdet
genom fritt bete med minimal styrning av renskötarna
(se Figur 7). Efter att renarna har transporterats
ner från höstbetet på året-runt-markerna i oktober/
november, avlastas de i en samlingshage vid
Sikträskbäcken. Därefter släpps de fritt och betar sig
långsamt runt Laverområdet i medsols riktning under
de kommande 12-16 veckorna.
Efter att renarna har släppts vid Sikträskbäcken
strövar de norrut fritt under bevakning och viss
styrning. Beroende på snödjup och väderförhållanden
når de efter en tid upp mot Laversjöarna. Den västra
96

SOU 2006:014 Samernas sedvanemarker, s. 313.
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delen av markerna utgörs av höglänta områden med
sämre bete vilket leder till att renarna normalt viker av
österut upp mot Laverområdet. Vissa renar passerar
sydost om Laversjöarna och andra norr om sjöarna.
Betesgången fortsätter mot de goda betesmarkerna i
dalgången mellan sjöarna Småträsken, Långträsket
och Åträsket som nyttjas under högvintern. Norrut
begränsas byns betesmarker mot Ståkke sameby
och ett konventionsområde vilket innebär att fortsatt
betesgång sker österut mot Manjärv och Vistträsket.
Därefter, i början av mars, viker renarna normalt av
söderut, ner mot vägen mellan Älvsbyn-Arvidsjaur
och Sikträskbäcken. Beroende på väder kan det vissa
vintrar vara svårt att ta sig över Laverbäcken. De goda
betesmarkerna på hedarna - parallellt med riksväg
94 - nyttjas under den tid renarna är i sämst kondition
på vårvintern. När det blir tid att flytta västerut mot
kalvningsmarker och sommarland sker samling
tillbaka i hagen vid Sikträskbäcken. I samband med
samling krävs normalt stödutfodring.

väderförhållanden. En sådan arbetsbelastning varje
vinter vore ohållbar i längden, och som en renskötare
utryckt det: ”Jag skulle inte klara av tanken att veta att
man hade en sådan där vinter framför sig varje år”. En
riskbedömning gjord via Arbetsmiljöverkets riktlinjer
visar att denna arbetsbelastning ligger på 136 poäng,
långt över den högsta riskkategorin som ligger
på 50 poäng eller mer.99 Som en konsekvens ökar
även slitaget på både skotrar och släp, vilket också
leder till högre bränslekostnader. Vidare så hinner
vintergruppen inte med alla samråd, administration
och rovdjursinventeringar som de annars ska hinna
med under vintern.

En vanlig vinter, då renarna är i Laver och går
på naturbete, krävs det endast en renskötare som
arbetar cirka fem timmar om dagen för att bevaka
renarna. Under vintern ska samebyn också hinna med
rovdjursinventeringen, som kräver cirka 640 timmars
arbete av samebyn, samt många samrådsmöten och
administration. En normal vinter innebär med andra
ord en arbetsbelastning på heltid för vintergruppen.

2.2.3 Vinter: markanvändningen i övriga
vinterbetesområden

Under en dålig vinter, däremot, kan vintergruppen
tvingas stödutfodra renarna. Under den svåra
vintern 2012-2013 var vinterbetet i Laver slut
redan i februari, och då var vintergruppen tvungen
att stödutfodra. I vissa fall har vintergruppen även
varit tvungen att vara kvar på året-runt-markerna
och stödutfodra, om vintern är mycket dålig från
början. Alla fyra personer fick arbeta mellan sex till
åtta timmar om dagen med en mycket tung fysisk
arbetsbelastning. Med andra ord krävs det cirka cirka
sex gånger så många arbetstimmar för att utfodra
och bevaka renarna, jämfört med när renar går på
naturbete.97 Under en sådan vinter behövs cirka 3,6
ton utfodring varje dag.98 Eftersom det är mycket
svårt att få tag på extra personal blir det en mycket
hög arbetsbelastning på de renskötare som finns, när
utfodring krävs. Arbetsbelastningen under vintern
2013-2014 var ett undantag på grund av dåliga
97

En renskötare arbetar fem timmar om dagen med
renarna en bra vinter (totalt fem timmar) kontra fyra
renskötare som alla ska lägga mellan sex till åtta timmar om dagen på utfodring (totalt 24-32 timmar).

98

1800 renar x 2 kg utfordring (per ren, per dag) =
3,6 ton.

I norra änden av Stor-Laversjön finns en samlingshage
som nyttjas av vintergruppen i Sikfors för
övernattning i samband med flytt. Den gruppen består
av två renskötselföretag som flyttar upp längs den
allmänna vägen in mot Laverområdet, över Stor-Laver
och efter övernattning vidare västerut.

Nedan ges en kort beskrivning av markanvändningen
i övriga vinterbetesområden i Semisjaur Njarg. Som
tidigare nämnts finns totalt tre vintergrupper inom
Tjidjakk. Utöver vintergruppen i Laver, finns en
annan vintergrupp öster om stambanan i Storsund –
ett så kallat konventionsområde (se avsnitt 3.4.1)– och
en tredje vintergrupp längre österut ned mot kusten
kring Sikfors.
Vintergruppen i Storsund består av två aktiva
renskötare. Vintergruppen i Storsund tillhörde
Tjallasgruppen fram till 2005 och hade vinterbetet
i huvudsak runt Fällfors. I samband med att
intrången blev fler, och allt mer skog avverkades
inom Tjallas marker, blev det dock nödvändigt
att hitta en annan lösning. I samband med att
Storsundsområdet blev tillgängligt för Semisjaur
Njarg, flyttade därför en av vintergrupperna till
Storsund. Denna lösning är dock endast temporär
eftersom Storsundsområdet inom den närmaste tiden
ska tillbaks till ett norskt renbetesdistrikt (motsvarar
en sameby) (se avsnitt 3.4.1).
Vintergruppen i Sikfors består av två aktiva
renskötare. Vintergruppen i Sikfors använder även
Storsundsområdet periodvist. Betet som brukas
99

Denna bedömning har gjorts endast baserat på lyftandet och bärandet av fodersäckarna, och inte tagit
hänsyn till den extra tid som renskötaren behöver
köra skoter för att transportera fodret och bevaka
renarna. Se http://www.av.se/dokument/publikationer/adi/adi_627.pdf.
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Semisjaur
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Laver
vintergrupp

Storsund
vintergrupp
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Sikfors
vintergrupp

Myrheden
vintergrupp

Fällfors
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Figur 5: Samebyns uppdelning i olika vintergrupper (siida).

Figur 6: Intern uppdelning av betesmarkerna inom Semisjaur Njarg sameby.

(OBS. Dessa områden är enbart översiktligt markerade och gränserna förhandlas internt inom samebyn).

av vintergruppen i Sikfors är mycket fragmenterat
med många olika störningar (se kapitel 3). Tidigare
använde denna vintergrupp även områdena kring
Nattberget och Laver, men idag används dessa
områden exklusivt av vintergruppen i Laver.100
100 Det är dock viktigt att poängtera att alla inom samebyn har rätt att använda Laverområdet, eftersom
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Inom Tjallas, nedanför Byskeälvdal, finns ytterligare
två vintergrupper: en i Myrheden väster om
Fällfors och en öster om Fällfors. Inom Tjallas
vinterbetesmarker är det mycket begränsat med bra
betesmarkerna formellt tillhör samebyn som sådan,
även om det finns informella uppdelningar inom byn
enligt gammal sedvana.
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Figur 7: Betesmönstret i Laver en vanlig vinter.

(Kartan visar den allra nordvästligaste hörnan i Tjidjakks vinterbetesmarker.)

bete, därav den tidigare flytten av en vintergrupp
till Storsundsområdet. Enligt samebyn har Tjallas
problem med överbetning på grund av renar från
skogssamebyar som betar på Semisjaur Njargs
marker. Detta medför stora arbetsinsatser för Tjallas
med extra samlingsarbete och stödutfodring. Eftersom
Tjallas bete är så pass begränsat är det extra känsligt
för dåligt väder. Betet väster om Fjällfors är nära
havet och mycket känsligt. På dåliga vintrar kan allt
bete från Fjällfors och nedåt bli låst under is eller hårt
packad snö, och då tvingas båda vintergrupper trängas
längre västerut på samma marker. Under vintrar med
för mycket snö blir det tvärtom: bägge vintergrupper
tvingas längre ner mot havet öster om Fällfors och
trängs ihop där istället.
2.2.4 Vårvinter: mars-april

När det bildas skare under nätterna börjar oftast
vårflytten till vår- och kalvningslanden, vilket
normalt sker i slutet av april. Skaren bär renarna
och de spridda renarna samlas ihop till en hjord
som flyttas västerut. Renarna flyttas upp längs med
flyttvägarna efter att renskötarna samlat ihop dem på
vinterbeteslanden i olika anläggningar. Flyttningen
sker allt som oftast till fots eftersom det viktigt för
samebyn att lära renen flyttvägen. Tappar de bort
en ren så finns det större sannolikhet att renen hittar
flyttvägen västerut själv och kan komma till fjälls

senare på egen hand. Men om renarna är i dålig
kondition eller att skaren inte infinner sig så lastas
renar på lastbil och körs upp till fjälls.
De tre vintergrupperna i Tjidtjakk följer i huvudsak
två flyttleder: vintergruppen i Laver och vintergruppen
i Storsund tar den södra flyttleden som går längs
Vistån, vintergruppen i Sikfors tar den norra som går
längs Ljusträsk. Från Moskosel finns en flyttled som
går via Abraur, Guoblijaure, Kakel och Hornavan. De
tre vintergrupperna tar som regel flytten separat.
Tjallas har en gemensam flyttled som följer i
huvudsak Byskeälv till Arvidsjaur, vidare över till
Mellanström, och sedan följer de stora sjöarna,
Storavan och Uddjaur, upp till fjälls. De två
vintergrupperna i Tjallas tar flytten separat.
Flyttningen tar i regel mellan 10-15 dagar beroende på
föret (d.v.s. beroende på de rådande snöförhållanden).
Flyttningen upp till fjälls måste ske med samlade
renhjordar och varje etapp börjar och slutar i strategiskt
placerade beteshagar. Renarna utfodras konstant under
den här tiden eftersom det inte finns tillräckligt med
rastbete. Flyttningen sker genom flera skogssamebyars
betesområden, vilket också är huvudanledningen till
att samebyn måste ha samlade renhjordar för att inte
sammanblandas med skogsrenarna.
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Intensiv bevakning sker hela tiden så länge det är
skoterförare för att undvika rovdjursangrepp samt att
renarna sprider sig till övriga fjäll.
Samebyn har stora problem med den fria
skotertrafiken och ansöker varje år om skoterförbud.
Men förbudsområdena har leder som kanaliserar
turisterna igenom förbudsområdena, vilket orsakar
problem. Detta gör att det sällan är helt störningsfritt
under kalvningen varmed de måste ha en högre
tamhetsgrad på renarna så att de ”tål” skotrar bättre
än normalt. Under den här tiden måste samebyn
samtidigt medverka till att arbetet med inventeringen
av rovdjursföryngringar genomförs, vilket kräver
640 arbetstimmar totalt. Detta innebär en hög
arbetsbelastning för samebyn som har få personer
som kan, eller vill, genomföra den, då man uppfattas
blivit påtvingad en arbetsuppgift av staten. Därtill
ska material som bränsle, ved och mat transporteras
till samebyns olika sommarvisten och gemensamma
renskötselanläggningar.
2.2.5 Vår: maj

Vajan återvänder till de områden där hon själv
föddes för att kalva, i sydlägen där snön tinar
fort. Kalvningslandet måste ge skydd mot
otjänlig väderlek och ha god tillgång på bete,
särskilt om vinterbetet varit dåligt. Tiden kring
kalvningen är en mycket kritisk period, renarna
är mycket känsliga för störningar och bevakas
ofta intensivt mot rovdjursangrepp, allmänhetens
skotertrafik och turism.
Tjidtjakk-gruppen
Renarna släpps i regel i den östra delen av fjället
Tjidtjakk Vallé och får ströva västerut under
bevakning. Om det är väldigt dåligt med barfläckar
kan det hända att renarna släpps väster om Arjeplog
i barrskogsbältet norr om sjön Hornavan men
det hör till undantagsfallen. Renarna söker sig
naturligt till sina kalvningsland. Huvuddelen av
Tjidtjakk-gruppens renar kalvar på solsidan av
Tjidtjakkmassivet. En grupp släpper sina renar på
Njassja och en del av dessa renar kalvar där. Under
denna tid krävs hög bevakning för rovdjur.
Tjallas-gruppen
Renarna släpps på den östra delen av fjället
Peljekaise och får sedan ströva fritt västerut under
bevakning. Om det är väldigt dåligt med barfläckar
kan det hända att renarna släpps väster om Arjeplog
i barrskogsbältet söder om sjön Hornavan, men detta
hör till undantagsfallen. Huvuddelen av kalvningen
sker längs med Laisdalen på sydsluttningarna.

32

2.2.6 Vår/sommar: juni

Renarna släpps självmant ner i dalarna som omger
fjällen för att beta av den första grönskan innan
myggen kommer. Ingen övervakning sker utan
renarna får ströva fritt. Från mitten av maj fram till
midsommar är det många renskötare som har bisysslor
för att få ihop familjeekonomin: skogsröjning,
plantering, stängsel, lastbilskörningar, gruvjobb samt
översättar- och tolkuppdrag.
2.2.7 Sommar: juli/augusti

Kalvmärkningen påbörjas i slutet av juni/början
av juli då renarna självmant dragit sig västerut mot
norska gränsen och kommit upp ur dalgångarna
för att komma undan insekterna. Kalvmärkningen
är årets största aktivitet, både socialt/kulturellt och
arbetsmässigt. Kalvmärkningen är den tiden då
samebymedlemmar ska märka så många av sina
kalvar som möjligt, vilket innebär långa och intensiva
arbetsdagar. Det är också den tiden familjen är
med. De kvinnor inom byn som annars har annan
sysselsättning tar vanligtvis ut semester, och kan
också vara med, tillsammans med barnen. Barnen
får lära känna märken och hantera renen i största
allmänheten. Det är en speciell tid inom renskötseln
då alla samlas och man är till fjälls.
Kalvmärkningsarbetet består i att först hämta in renar
till en stor hage i olika omgångar (se förklaring ovan).
Sedan gäller det att se vilken kalv som följer vilken
vaja, fånga kalven, och märka den i samma märke
som modern (vajan). Kalven märks med kniv i öronen
med ägarens märke. Dessa märken består av en
kombination av olika snitt. Oftast har varje familj så
kallade familjemärken där märkesbilden följer samma
övergripande mönster. Dessa familjemärken används
ytterst sällan utanför familjen vilket gör det lättare att
identifiera renar som hamnat långt utanför samebyns
gränser. Att känna igen märken med vajan kräver
mycket erfarenhet och inlärning. Kalvarna som ska
märkas fångas i Tjidjakk med lasso och i Tjallas med
en lång käpp med en snara.
Varje omgång av kalvar märks på natten för att det
är svalare och mindre med insekter. Sedan släpps
renarna ut på bete och renskötarna arbetar intensivt
med att hålla de renar som redan varit i hagen ifrån
dem som ännu inte samlats in - detta i syfte att
undvika att ha in samma renar flera gånger.
Tjidtjakk
Majoriteten av gruppens kalvmärkningar sker
på Bäno-fjället som ligger strategiskt beläget i
direkt anslutning till Guolitis, vilket är gruppens
sommarviste. Det finns cirka sex hus som ligger längs
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Riksväg 95, med ett par kilometer emellan. Renarna
samlas självmant i gränsfjällen Skärrim, Riva, Jervas
med flera, och hämtas med helikopter därifrån för
varje natts märkning. Gruppen har ytterligare fyra
märkesplatser runt om sommarvistet som används vid
behov. Renskötarna samlar in ungefär 800-1000 renar
för varje märkningstillfälle.
Tjallas
Majoriteten av gruppens kalvmärkningar sker vid
Verdejaur som också är gruppens sommarviste. Därtill
har gruppen ytterligare fem andra hagar som används
vid behov. Transporten till sommarvistet som ligger i
väglöst land sker antingen med helikopter eller med
motorcykel, alternativt vandring från E6:an i Norge.
Utöver de egna kalvmärkningarna så måste
renskötarna från Tjidtjakk även besöka grannsamebyn
Luokta-Mavas samt de norska renbetesdistrikten
Balvatn och Saltfjell för att märka de kalvar
som sammanblandats med dessa renhjordar.
Representanter för dessa är även närvarande vid
de kalvmärkningar som Tjidtjakk har då en viss
samordning oftast sker för att i mesta möjliga mån
undvika kalvmärkning samma natt. Tjallas-gruppen
besöker grannsamebyn Svaipa och Saltfjell.
Efter att arbetet med kalvmärkningarna är
genomfört så släpps renarna fria att ströva inom
sommarbetesområdena, som främst ligger i
gränsfjällen samt en bit in i Norge - detta eftersom
snön ligger kvar längst i dessa områden. Snön ger
renen svalka och skydd mot insekter. Renen byter
päls under juli månad och är då mycket känslig för
insektsplågan. Vidare så smälter snön i högfjällen allt
eftersom och färskt gräs växer upp där snön har legat.
Renen har god tillgång till färsk växtlighet som inte
finns någon annanstans. Detta är väsentligt eftersom
tillväxtperioden på kalvarna är som bäst under
barmarkstiden då vajan kan producera mycket mjölk,
men det är helt beroende på om vajan får tillräckligt
med färskt bete.
2.2.8 Höstsommar: augusti

Renarna lämnar allt eftersom högfjällen och börjar
dra sig längre österut, ner mot björkskogarna.
Insektsplågan har minskat i och med att det blir längre
svalare perioder, och renen har nu tjockare päls som
bättre står emot insekterna. Renen äter nu svamp i
stora mängder och i mån av tillgång för att bygga upp
fettreserver inför vintern, och sarvarna äter upp sig för
att klara brunsten. Bevakningen är nu marginell och
renarna får ströva fritt. Detta är en tid för underhåll
av anläggningarna (stängsel), samt för fiske och
bärplockning som sker familjevis. En stor störning

under denna period är den fria småviltsjakten som
börjar den 25:e augusti.
2.2.9 Höst: september-oktober

Under mitten av september börjar renarna återvända
och samlas uppe i fjällen. Svampen har i regel frusit
bort och finns normalt inte kvar i så stor omfattning
att den kan fungera som föda för renen. Då påbörjas
samlingarna för sarvslakt. Detta var tidigare, på
1990-talet och dessförinnan, den stora slakten då
renskötarna i allt väsentligt skulle få in sin årsinkomst.
Det har förändrats i och med kalvslakten som ger en
snabbare omsättning och ett minskat betestryck under
vinterhalvåret. Samebyn samlar i regel renen till tre
anläggningar. Tjidtjakk och Vilstugan för Tjidtjakkgruppen och Rebbek för Tjallas-gruppen. Här slaktas
och säljs sarvarna som är i toppkondition både vad
gäller muskelmassa och fettmängd. Man passar
även på att märka de kalvar som ännu är omärkta.
När brunsten inträder från cirka den 20:e september
och framåt, så släpps renarna på fritt bete eftersom
brunsten måste få fortgå med så få störningar som
möjligt. Under den tiden passar renskötarna i regel
på att jaga älg som är en viktig bi-inkomst samt
även att fiska till vidare försäljning. Varje familj
har olika sjöar man använder av sedvana: vissa
sjöar används av vissa familjer, andra är till allmänt
bruk i samebyn. Samebyn får lov att fiska med nät,
medan andra utanför samebyn endast får fiska med
handredskapsfiske. Före 1993 tilläts dock inte ens
handredskapsfiske av icke- samebymedlemmar. Då
var både jakten och fisket till fjälls en exklusiv rätt för
samebyn.101
2.2.10 Höstvinter: oktober-november

Efter att brunsten är avslutad någon gång i början/
mitten av oktober påbörjas en viss bevakning för
att undvika att renarna självmant sprider sig österut
ner på bägge sidor av sjön Hornavan. Renarna är
i regel ganska samlade om betet är bra och om
renen betar i fjällbjörkskogen och på fjället. Men i
samband med att snödjupet tilltar så lämnar renarna
fjällskogarna och betar bara på fjället. Då påbörjas
i regel höstsamlingarna. Renskötarna börjar samla
101 Denna fråga prövas nu i det så kallade ’Girjasmålet’
då Girjas sameby, med stöd av Svenska Samernas
Riksförbund, stämmer staten och menar på att rätten
till jakt och fiske är en exklusiv rätt för Girjas sameby
och att staten inte har en parallell rätt till jakt och
fiske. I sin dom 3 februari 2016 (Målnr. T 323-09)
dömde Gällivare Tingsrätt till fördel för samebyn, dvs.
att samebyn har ensamrätt till jakt och fiske; domen
har inte vunnit laga kraft i väntan på statens överklagande.
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ända från Norge och driver renen österut under
bevakning mot skiljningsanläggningarna i Tjaktjaure
och Rebbek. Detta är en väldigt arbetsintensiv
period där renskötarna både ska samla renarna inom
sin egen sameby men även bevaka och närvara
vid skiljningar som anordnas av grannsamebyarna
och renbetesdistrikten (motsvarar samebyar på den
norska sidan). Det tar i regel flera veckor att samla
in alla renar och allt är beroende på vilket väder
som råder, vilka rovdjursstörningar som finns samt
betessituationen.
Tjidtjakk-gruppen skiljer i regel strax för jul i
Tjaktjaure. Där skiljer de tre vintergrupperna ut
sina egna renar och vaccinerar samtliga djur. Man
drar ut ren som ska slaktas och säljas. Idag är
det i regel äldre vajor och en stor mängd kalvar,
men även en del kastrerade handjur som slaktas.
Grannsamebyarna har representanter som skiljer
ut sina renar ur den sammanblandade hjorden.
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Tjallas-gruppen skiljer i regel lite tidigare i början av
december men arbetsmönstret är detsamma. Samtliga
familjemedlemmar är engagerade i mån av tid samt
även inhyrd hjälp.
Därefter transporteras renarna med lastbil ner
till respektive vintergrupps vinterbetesområden.
Flyttningen med lastbil påbörjades under mitten på
1970-talet. Fram till på 70-talet skedde höstflytten
från fjällen ned till vinterbetet till fots. Då lämnades
i regel så kallat ”nattbete” av skogssamebyarna till
fjällsamebyar så att fjällrenarna kunde få bete på
nätterna under sin vandring ned mot kusten. Men
sedan betet har blivit allt mer begränsat på grund
av olika intrång har samebyn tvingats övergå till
lastbilstransporter. År 1967-68 hade man några
svåra vintrar och under de första åren på 1970-talet
upplevde samebyn att stora delar av ”nattbetet” redan
hade försvunnit innan de kom ner från fjällen.
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INTRÅNG OCH BEGRÄNSNINGAR I SAMEBYNS
MARKANVÄNDNING

I

detta kapitel redovisas med beskrivningar och
kartor befintliga och kommande begränsningar och
intrång inom samebyns marker. Först redovisas de
befintliga intrången. Därefter redovisas de planerade
intrången, varav de allra flesta mest sannolikt
kommer att bli av. Bolidens planerade gruva i Laver
behandlas separat i kapitel 6.
Nedan redovisas i tabellform vilka störningszoner
som tillämpas. Gruvan och dess störningszon
diskuteras i kapitel 5.1.
3.1 Störningszoner
En störningszon innebär att renar störs, deras beteende
ändras, och även om enstaka individer (strörenar)
kan befinna sig i området, så undviker majoriteten
av renhjorden störningszonen.102 Storleken på
störningszoner varierar beroende på vad det är för
slags störning, den lokala geografin, samt vilket
slags bete det är frågan om. Det är väl etablerat
att störningar måste betraktas på regionalnivå eller
landskapsnivå – dvs. hur hela hjorden beter sig i
landskapet över längre tid.103 I tabellen nedan (Tabell
1) redovisas, där det är relevant, vilka störningszoner
som tillämpas i detta kapitel för samebyns olika
befintliga och kommande störningar.104 Som tidigare
angetts är detta en grov tillämpning och det är möjligt
att göra en mer detaljerad sådan utifrån samebyns
erfarenhet och landskapets topografi.
3.2 Befintliga intrång
Samebyn har ett antal olika befintliga intrång
och begränsningar som försvårar samebyns
markanvändning. Dels finns det ett antal geografiska
begränsningar i naturmiljön – så som höjdimpediment
och vattenytor (sjöar och floder) där renarna inte kan
beta (se 4a). Dels finns rovdjur, som är ett naturligt
inslag i den svenska fjällmiljön, men vars population
har ökats markant de senaste decennierna genom
102 Skarin och Åhman, 2014.
103 För en genomgång av forskningen ang. störningszoner se t.ex. Skarin och Åhman (2014).
104 Störningszonerna har som tidigare nämnts fastställts
i samråd med Anna Skarin (SLU, ledande forskare
på området), Thomas Kuhmonen (GIS ansvarig på
Sametinget), samt Semisjaur Njarg sameby.

olika skyddsåtgärder som bestämts av svenska
staten. Ökningen är av sådan grad att renskötselns
bärkraft begränsas avsevärt. Sedan finns även mer
“klassiska” intrång från mänsklig aktivitet, så som
industriella exploateringar som skogsbruk (se Bilaga
4b), vattenkraftsutbyggnad (se Bilaga 4c), järnvägar
(se 4d), vägar (se Bilaga 4e), kraftledningar (se Bilaga
4f), tätort och biltestverksamheter (se Bilaga 4g),
turistanläggningar, och vandringsleder som brukas av
både människor och lösspringande hundar (se Bilaga
4h), bergtäkter (se Bilaga 4i). Utöver detta tillkommer
förstås även tätorter och skotertrafik (se Bilaga 4j).
Slutligen, enligt samebyn, upplever man problem med
överbetning på grund av renar från skogssamebyar
som betar på Semisjaur Njargs marker (framförallt
Östra Kikkejaure sameby) som påverkar Semisjaur
Njargs markanvändning.105 Allt detta tillsammans gör
att samebyn måste begränsa sitt renantal betydligt
lägre än det tillåtna antalet.
Nedan finns en mer detaljerad beskrivning av de
flesta av de större intrången. Kartor som visar varje
enskilt intrång finns som bilagor. Två kartor med de
samlande intrången finns redovisade i detta kapitel:
en karta på samebynivå (se Figur 8), och en på
Tjidjakknivå (se Figur 9).
3.2.1 Skogsbruket

Renar behöver tillgång till lavrik skogsmark
under vintersäsongen för att överleva den hårda
subarktiska vintern. Renskötselområdena har
påverkats enormt av modernt skogsbruk, vilket har
gjort vinterbetesmarkerna till ’flaskhalsen’ under
renskötselåret.106 Semisjaur Njarg har påverkats av
denna utveckling, precis som alla andra samebyar,
och skogsbruket har orsakat stora betesförluster
för samebyn. Idag finns exempelvis inga gamla
skogar kvar på samebyns marker med hänglav.
Hänglav är renens naturliga utfodring när betet är
låst, dvs. när snön hårdnar på grund av växlande
väderförhållanden och renen inte kan komma åt
marklaven. Utan hänglav har samebyn blivit mer
beroende av utfodring. Idag orsakar avverkningar i
form av kalhygge även ett betesbortfall på 25-50%
i samband med markberedning och plantering av ny
105 Detta är Semisjaur Njargs uppfattning. Östra Kikkejaur kan vara av en annan uppfattning.
106 Enligt Sandström m.fl. (kommande) har andelen
skogsmark klassificerad som lavtyp (> 50% täckning)
minskat med 71 % mellan 1953 och 2013.
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Tabell 1: Tillämpade störningszoner.
Intrång

Tillämpad
störningszon

Skotertrafik

1,5 km.

Enligt samebyns erfarenhet. Forskning har dock påvisat störningszoner för semidomesticerad ren på upp till 4 km; Skarin och Åhman, 2014, tabell 1.

Kraftledningar

4 km.

Enligt tidigare studie redovisat i Skarin och Åhman, 2014.

Vindkraft

5 km.

Enligt beslut av svensk domstol i tidigare fall; Sverige saknar i nuläget forskning
på störning från vindkraft i driftsfas.107

Tätort

2,5 km.

Minsta bevisade störning redovisad i Skarin och Åhman, 2014.

Bergtäkt

3,5 km

Bestämts i samråd med samebyn och Sametingets GIS-ansvarig.

Turistanläggning och
vandringsled

1,5 km.

Enligt samebyns erfarenhet av minimal störningszon, i vissa fall kan zonen vara
större. Forskningen har påvisat upp till 12 km störningszon; Skarin och Åhman,
2014.

Järnväg

1,5 km.

Bestämts i samråd med samebyn och Sametingets GIS-ansvarige.

Vägar

1,5 km.

Bestämts i samråd med samebyn och Sametingets GIS-ansvarige.

Gruvor

10 km.

Se diskussion i kapitel 5.1

Motivering

skog, enligt samebyn. Renskötarna upplever att någon
form av lavbete kommer tillbaka först efter 15 år. Men
om tallen växer för tätt så börjar laven dö igen om inte
markägaren sköter skogen. Totalt tar det cirka 40-50
år innan laven är helt återställd enligt renskötarna. (Se
Bilaga 4 för karta över skogsbruket.) 107
3.2.2 Rovdjur

Rovdjursförluster är en av de största utmaningarna
renskötseln brottas med.108 Exempelvis förlorade
samebyn cirka 1800 renar till rovdjur,109 främst till
107 Mark- och miljööverdomstolen, M 824-11., Jijnjevarie sameby ./. SCA Vind AB; Björkhöjden/Björkvattnet i Sollefteå.
108 Se exempelvis SSR (2010).
109 Enligt den fastställda rovdjursinventeringen för år
2012 hade samebyn tio stycken järvföryngringar, vilket
innebär cirka 60 stycken järvar totalt. Varje föryngring
tar cirka 132 renar per år. Detta innebär att samebyn år 2012 förlorade cirka 1320 renar till järv. Järv
håller sig endast till året-runt-markerna och uppfattas av samebyn som det största rovdjursproblemet.
Utöver detta hade även samebyn 1,5 lodjursföryngringar 2012 (de ’delade’ en föryngring med Östra
Kikkejaur eftersom den låg i gränslandet) med totalt
nio individer. Lodjur håller sig främst till vinterbetet,
men kan även förekomma på året-runt-markerna.
En lodjursföryngring tar cirka 312 renar per år. Detta
innebär att samebyn år 2012 förlorade cirka 468
renar till lodjur. Totalt förlorade samebyn år 2012
cirka 1788 renar till järv och lodjur. Örn och björn
finns även till fjälls, men uppfattas inte som lika stora
problem. Tillfälliga förekomster av varg finns på vinterlandet. Rovdjursföryngringar kan flytta sig från år
till år, men oavsett var exakt de är lokaliserade utsätts
samebyn för den övervägande delen av rovdjursför-
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järv och lodjur år 2012. Av samebyns cirka 7000
renar innebär detta en förlust på cirka 25% av hjorden
årligen.110 Det är främst kalvar som tas av rovdjur
och samebyn bedömer att cirka 30-50% av kalvarna
dödas varje år av rovdjur. År 2013 var antalet förluster
cirka 1640 renar. År 2014 och 2015 har samebyn ej
kunnat genomföra rovdjursinventeringar för järv på
grund av väderförhållanden. Samebyn menar dock att
rovdjursförlusterna är på minst samma nivå som år
2012, om inte högre.
Det höga antalet rovdjur får såväl ekonomiska,
sociala, kulturella som ekologiska konsekvenser
för renskötseln. I ekonomiska termer beräknas
konsekvenserna vara tre till fyra gånger större än den
faktiska rovdjursersättningen som staten avsätter. Det
beror i första hand på starkt reducerade slaktintäkter i
kombination med ökade driftskostnader. Därtill skall
läggas förluster i samma storlek i förädlingsledet,
till följd av den reducerade tillgången på renkött. I
vissa områden beräknas predationen vara större än
vad som är biologiskt hållbart, dvs. att hjorden inte
klarar av att reproducera sig.111 Sedan några år tillbaka
har samebyn börjat slakta den delen tidigare än de
gjorde enligt sedvana, för att minimera förlusten av
luster på sina året-runt-marker.
110 Regeringen föreslår att toleransnivån för skador på
ren orsakade av rovdjur ska vara maximalt tio procent räknat på samebyns faktiska renantal. Svenska
Samernas Riksförbund menar däremot att toleransnivån bör ligga på maximalt fem procent. (Prop.
2012/13:191).
111 Se t.ex. Hobbs m.fl. (2012)
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kalvar till rovdjur. Numera slaktas en del i slutet av
november/början av december istället för att slaktas i
mitten/slutet av december.
3.2.3 Skotertrafik

Störningar från skoterförare upplevs som störst i mars,
april och maj. Största problemet enligt samebyn är
att det inte finns några fasta skoterförbudsområden.
Samebyn måste skicka en särskild ansökan om
skoterförbud varje år. I flera fall har kommunen
nekat detta men samebyn har fått rätt vid sina
överklagningar. Samebyn menar att förbud ska ligga
som en grund och att andra ska söka om tillstånd för
undantag för förbudet, inte tvärtom, som läget är idag.
Eftersom det råder skoterförbud på norska sidan av
gränsen är det väldigt många norrmän som kör skoter
inom samebyns marker.112 (Se Bilaga 4 för karta över
skoterleder som orsakar störst problem för samebyn.)
3.2.4 Kraftledningar

Kraftledningar innebär 50-60 meters breda öppna
korridorer i skogen (se Bilaga 4). Det största
problemet samebyn upplever med kraftledningarna
är att skogskorridorerna lockar till sig skoterförare,
vilket orsakar stora störningar för renarna. Spår
efter skoterförare gör det lättare för renen att
förflytta sig i terrängen vilket orsakar splittring och
spridning av hjorden, och medför ett merarbete för
renskötarna i samband med extra samlingar. Dock
finns även forskning som antyder att renar också
undviker kraftledningar även utan mänsklig aktivitet,
exempelvis på grund av ljud och UV-strålningen från
ledningarna.113
3.2.5 Klimatförändringar

Även om klimatförändringar inte är ett traditionellt
“intrång” så påverkas samebyns markanvändning mer
och mer av oförutsägbara snö- och isförhållanden
som bland annat gör att olika betesområden blir
otillgängliga på grund av låst bete. Som nämndes
ovan påverkades samebyn av en ”dålig” vinter 20132014 och de tvingades utfodra renarna på året-runtmarker. Effekterna av klimatförändringar märks över
hela Sápmi, och är en påtaglig störning som försvårar
för renskötarna. Dessa effekter och framtida risker
behandlas ej i detalj i denna studie.114
112 Kartering av skoterleder är inte komplett i omvärldsanalysen då enbart de leder som orsakar störst
problem för samebyn är karterade.
113 Vistness och Nelleman (2001).
114 För mera information se till exempel Löf m.fl. (2012),
Löf (2014), Magga m.fl. (2009), Callaghan, m.fl.
(2011).
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3.3 De samlade befintliga intrången

Figur 8: De samlade intrången i Semisjaur Njarg sameby

Ju mörkare den röda färgen är ju flera störningar överlappar. Följande markanvändningar är inkluderade: tätort, biltestverksamhet, vägar, järnväg, turistanläggningar och leder, skoterleder, kraftledningar, bergtäkter, kalhyggen och ungskog (grått).

Figur 9: De samlade intrången i Tjidjakk

38

s to c k h o l m e n v i r o n m e n t i n s t i t u t e

3.4 Kommande intrång och begränsningar115
Samebyn har i nuläget fyra olika planerade intrång
och begränsningar som kan komma att påverka
deras markanvändning framöver. Dessa innefattar
1) vinterbetesförluster p.g.a. renbeteskonventionen
2) ökat tryck på vinterbetet p.g.a. utbyggnaden av
Markbygden 3) ökat tryck på sommarbetesmarkerna
p.g.a. den planerade gruvan i Nasafjäll samt
4) vinterbetesförluster p.g.a. den planerade
vindkraftsparken i Råliden. Det sist nämnda
(Råliden) är i skrivande stund i samrådsfasen och
har ännu ej fått tillstånd. Övriga två exploateringar
(Markbygden samt Nasafjäll) har fått tillstånd av både
den svenska respektive norska regeringen. Sedan
finns även Bolidens planerade gruva i Laver som
ett eventuellt framtida intrång, men detta behandlas
separat i rapporten i kapitel 6 och i betydligt mer
detalj än de ovannämnda, eftersom rapportens fokus
ligger på just Lavergruvan.
Detta avsnitt innefattar en analys av hur dessa fyra
först nämnda planerade intrång kan komma att
påverka Semisjaur Njargs markanvändning framöver.
3.4.1 Vinterbetesförluster som följd av
renbeteskonventionen

Samebyn har idag två så kallade konventionsområden
- i Storsund och Älvsbyn – som de sedan 2005 har
haft möjlighet att nyttja till vinterbete. Dessa områden
tillhörde norska renbetesdistrikt (motsvarar en
sameby) fram till år 2005, då 1972 års svensk-norska
renbeteskonvention upphörde att gälla. Enligt det
förslag till en ny renbeteskonvention som nu ligger
hos den svenska och den norska regeringen kommer
dessa konventionsområden att återföras till norska
betesdistrikt. Då detta är det officiella förslaget, så
utgår rapporten ifrån att detta kommer att gälla.
Området i Älvsbyn har inte brukats av Semisjaur
Njarg sedan 2005 och brukas numera av Luokta
Mavas sameby och Ståkke sameby. Däremot brukas
Storsundsområdet av en vintergrupp i Semisjaur
Njarg sameby och dess bortfall kommer att få stora
konsekvenser för samebyn (se Figur 10). Enligt
samebyns ordförande är det mest realistiskt att den
vintergrupp som numera använder Storsundsområdet
får flytta till Laver tillsammans med den befintliga
vintergruppen. Detta visar på betydelsen av Laver som
ett kärnområde med bra vinterbete. Det kommer även
115 I detta kapitel behandlas inte frågan kring en eventuell ny kvartsgruva på Nasafjället, eftersom dessa
planer fortfarande är i ett mycket tidigt skede. En
sådan etablering skulle få konsekvenser för Tjallas
sommarbetesmarker.

leda till att Laverområdet blir än mer betydelsefullt
för samebyn då två vintergrupper sannolikt kommer
att bli beroende av området för sitt vinterbete.
3.4.2 Ökat tryck på vinterbetet som en följd av
utbyggnaden av Markbygden

År 2011 fatta den svenska regeringen beslut att tillåta
Markbygden Vind AB att bygga och driva världens
största vindkraftspark på Östra Kikkejaures marker
med totalt 1101 vindkraftsverk (se Figur 11). Eftersom
Östra Kikkejaures marker ligger på gränsen till Laver
kommer denna etablering att innebära konsekvenser
även för Semisjaur Njargs sameby.116 Bland annat
menar Semisjaur Njarg sameby att det finns hög risk
att de får svårare att slå vakt om sina egna betesmarker
på grund av strörenar från Östra Kikkejaure, i samband
med utbyggnad av Markbygden projektet.117 Samebyn
upplever att de redan i dag har stora problem med
strörenar från Östra Kikkejaure skogssameby, vilket
anses vara delvis kopplat till undvikelseeffekter från
Markbygden (se även uppföljningsprogrammet för
Markbygden som görs av Enetjärn natur på uppdrag av
Markbygden AB 118).
116 Rapporten har utgått ifrån det utredningsområde där
Markbygden Vind AB har tillåtits av regeringen att
bygga vindkraftsverk. Även om utredningsområdet
och antalet vindkraftsverk kan komma att minska i
samband med pågående och kommande tillståndsprövningar, så är tillåtlighetsbeslutet det enda som
formellt finns att förhålla sig till i skrivande stund.
117 Detta är Semisjaur Njargs uppfattning. Östra Kikkejaur kan vara av en annan uppfattning.
118 Det är i dagsläget oklart vad syftet med uppföljningsprogrammet är. I motiven för regeringens beslut för
tillåtlighet framgår ”att bolaget ska undersöka hur
anläggandet och driften av vindkraftsanläggningen
påverkar rennäringens bedrivande, och att denna
undersökning ska utföras i samråd med berörda
samebyar”(Regeringsbeslut, M2009/1517/F/M).
Semisjaur Njarg har förhoppningen om att uppföljningsprogrammet ska kunna bevisa den störning de
upplever att Markbygden redan har fått, och kommer
att få i framtiden, med ökade strörenar från Östra
Kikkejaur för att på så sätt kunna ge ett underlag för
framtida förhandlingar med Markbygden Vind om
ersättning och åtgärder. Företrädare för Länsstyrelsen
menar att ”utöver det som anges i beslutet om tillåtlighet beträffande uppföljning för rennäringen så har
regeringen inte närmare specificerat vad informationen därefter ska användas till. Dock kan det som
framkommer i uppföljningsprogrammet sannolikt
innehålla uppgifter som kan användas eller utgöra
del av underlag för kommande förhandlingar kring
ersättningar och åtgärder” (Mejl korrespondens mellan Lawrence och Miljöskyddsenheten, Norrbottens
Länsstyrelse, 2014-09-02; 2014-10-9). Markbygden
Vinds tillståndschef menar däremot att uppföljningen
”är ett testamente till eftervärlden - så här blev det
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Figur 10: Konventionsområdet i Storsund
(Konventionsområdet är markerat i svart).

Vintergruppens hjord splittras lätt om betet är dåligt
när andra hjordar har betat, och trampat marken utan
snö eller med begränsat snötäcke, vilket gör att laven
blir svåråtkomlig. Samebyn uppger också att det kan
bildas islag efter att renar från andra skogssamebyar
har betat tidigare under vintern, vilket gör laven
otillgänglig för vintergruppens hjord. Semisjaur
Njarg har med fastställningen av samebyns gränser
år 1996 rätt att varsla andra samebyars renar inom
samebyns betesområde.119
3.4.3 Nasafjäll

Elkem AS Salten Verk planerar starta brytning av
kvarts i dagbrottet på norska sidan av Nasafjäll. I
februari 2016 godkändes Elkems gruvplaner i
Nasafjäll av den norska regeringen.120

för rennäringen - men det är inte kopplat till någon
ersättning eller åtgärdsdiskussion” (intervju per telefon mellan Lawrence och Markbygdens tillståndschef
2014-09-02).
119 Enligt Rennäringslagen 1971:70 rörande främmande
renar.
120 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sier-ja-tilutvinning-av-kvarts-i-rana-kommune/id2475977/
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Nasafjäll ligger i gränsen mellan Semisjaur-Njarg och
Svaipa samebyar samt vid Saltfjell renbetesdistrikt.121
Störningarna från den planerade verksamheten befaras
bli mycket stora i form av störd betesro, förstörda
betesmarker, stora sammanblandningar mellan
samebyarna och det berörda norska renbetesdistriktet,
samt en väldigt stor dammbildning som kan komma
att påverka kvaliteten på betet flera kilometer bort från
det faktiska dagbrottet.
Om verksamhet av den här omfattningen tillåts
på den angivna platsen befarar samebyn att en
ökad sammanblandning av ren kommer att ske.
Samebyn ser framför sig två scenarion. I det första
scenariot befarar samebyn att ren från Svaipa
kommer att lämna Nasafjäll och bege sig norrut
in i Semisjaur-Njarg samebys betesområden
med sammanblandningar av ren och ett ökat
121 Notera att detta avsnitt är skrivet utifrån Semisjaur
Njarg samebys perspektiv. Svaipa sameby kan vara
av en annan uppfattning om de specifika konsekvenserna av den planerade gruvan. Svaipa är dock av
samma generella uppfattning som Semisjaur Njarg
– dvs. att den planerade gruvan kommer att medföra
stora konsekvenser för renskötseln – och har vänt sig
till svenska Sametinget för stöd i ärendet.

s to c k h o l m e n v i r o n m e n t i n s t i t u t e

Figur 11: Karta över markbygdens utredningsområde, med störningszon på fem km. (röd)

(Den överlappande markeringen är en effekt av att det totala utredningsområdet består av ett flertal mindre utredningsområden,
med en störningszon vardera).

nyttjande av Semisjaur Njargs betesmarker som
följd. Konsekvenserna blir att det kommer att bli
för mycket renar som befinner sig i gränsfjällen
inom Semisjaur-Njarg sameby. Slitaget på
betesmarkerna kommer att öka och arbetet med
att skilja renarna kommer att bli omfattande,
om ens möjligt. Senare på hösten kommer även
områdena öster om Verdejaur att bli nertrampade
av den sammanblandade renhjorden. Dessa
områden är viktiga höst-/höstvinter beten för
samebyn. Ett ökat nyttjande av dessa marker
kommer innebära att samebyn tvingas flytta sina
renar österut mot vinterbetesmarkerna tidigare
än vad som är önskvärt. Detta befaras leda till en
dominoeffekt med oöverblickbara konsekvenser för
samebyns renskötsel.
I det andra scenariot befarar samebyn att ren från
Semisjaur-Njarg och Svaipa beger sig västerut in
i Saltfjell renbetesdistrikt och blandas med norsk
ren. Detta innebär i stora drag samma konsekvenser
som ovan. Betesmarkerna slits och merarbetena
för distriktet och samebyn blir väldigt stora. Här
kan man förvisso se att ett stängsel längs järnvägen
från Sörelva till Mo i Rana i viss mån skulle kunna

avhjälpa problemet med sammanblandningen av
svensk och norsk ren. Sammanblandningen mellan
Semisjaur-Njarg och Svaipa skulle dock kvarstå.
Vad gäller dammbildning utifrån ett eventuellt
dagbrott anser samebyn att betesmarkerna kommer att
förstöras långt bortom själva gruvområdet. Dagbrottet
kommer att ligga i högalpin terräng där vinden
kan föra dammet från brytningen flera kilometer i
vindriktningen och sålunda påverka betespotentialen
över en mycket stor areal.
Dessa störningar innebär inte bara negativa
konsekvenser för renarna och samebyn under
sommaren – då renarna är i området kring den
planerade gruvan i Nasa– utan även på vintern. Under
sommaren/barmarksperioden behöver renarna betesro
för att kunna bygga upp nödvändiga reserver inför
den kommande vintern. Renen behöver nämligen
god tillgång till färsk växtlighet som inte finns
någon annanstans. Detta är väsentligt eftersom
tillväxtperioden för kalvarna är som bäst under
barmarkstiden, då vajan kan producera mycket mjölk
- men endast om vajan får tillräckligt med färskt
bete. Om inte vajorna får tillgång till betesro under
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barmarksperioden, får inte kalvarna den mjölken
de behöver för att kunna växa och överleva den
kommande vintern. Med andra ord skulle gruvan
i Nasafjäll även göra vintrarna ännu svårare för
samebyn med ökat behov av stödutfodring under
vintern och högre kalvdödlighet.
Då dessa gruvplaner uppkom i samband med
slutförandet av denna rapport, har det inte funnits
möjlighet att kartera gruvan med dess störningszon.
Det har heller inte varit möjligt att i detalj analysera
hur den planerade gruvan i Nasafjäll kan komma
att samspela med de övriga befintliga och planerade
intrång i området. Detta bör dock göras inför en
eventuell prövning av både gruvan i Nasafjäll och
Bolidens planerade gruva i Laver.
3.4.4 Råliden

Företaget wpd Onshore Råliden AB (nedan kallat
wpd) undersöker i skrivande stund möjligheterna
att uppföra en vindkraftspark med maximalt 54
vindkraftverk med en totalhöjd på högst 250 meter,
i ett projektområde kallat Råliden. Projektområdet
är beläget på gränsen mellan Skellefteå kommun,
Västerbottens län och Piteå kommun i Norrbottens
län. Projektområdets södra delar ligger i Skellefteå
kommun, cirka 50 km nordväst om Skellefteå.
Den planerade vindkraftsparken ligger på gränsen
mellan Semisjaur Njarg sameby och Östra
Kikkejaur sameby,122 varav drygt hälften av de
planerade 54 verken kommer att ligga inom
Semisjaur Njargs marker.
Som tidigare beskrivits har Semisjaur Njarg två
områden för vinterbete, det norra och det södra,
som används av olika grupper inom samebyn:
Tjidack-gruppen respektive Tjallas-gruppen.
Rålidens vindkraftpark är lokaliserad i det södra
vinterbetesområdet, dvs. det som brukas av
Tjallas-gruppen. Samebyns renskötsel skulle
påverkas negativt av den planerade exploateringen
då en av vintergrupperna i Tjallas skulle förlora
uppskattningsvis fyra till sex veckors höst- och
vinterbete. Utöver det skulle undvikelseeffekten
innebära att renarna inte längre skulle följa de
vandringsleder som används idag. Konsekvenserna
av detta skulle bli att övriga vinterbetesgrupper inom
Tjallas skulle behöva lägga ner omfattande merarbete
för att samla in och styra renhjorden.

122 Följande beskrivning av vindkraftsparkens påverkan
är utifrån Semisjaur Njargs perspektiv. Östra Kikkejaur kan vara av en annan uppfattning.
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Oavsett vilket av dessa vinterbetesområden som
direkt berörs av mark som tas i anspråk, bedöms
detta påverka den dagliga verksamheten i hela
samebyn, då tillgången på vinterbete uppges vara
det mest kritiska för samebyns överlevnad. Det
norra vinterbetesområdet, med cirka 4000 renar,
har i dagsläget en mycket ansträngd situation
med konkurrerande verksamheter, både befintliga
och planerade, bl.a. ovannämnda Markbygdens
vindkraftspark, den kommande förlusten av Storsunds
konventionsområde, samt även Bolidens ansökan
om att öppna ett dagbrott i Laver. Sammantaget
står samebyn inför en situation där de riskerar att
förlora största delen av det norra vinterbetesområdet.
Tillgången på vinterbete bedöms redan vara hårt
ansträngt och redan i dagsläget anses vinterbetet
inte räcka till det antal renar som samebyn har
tillstånd att inneha. Sammanfattningsvis bedöms den
trängda situationen i det norra vinterbetesområdet
i förlängningen leda till att vinterbetet i det södra
området behöver nyttjas i större utsträckning
framöver.
Projektet är idag i samrådsfasen, men samebyn gör
bedömningen att denna etablering inte är förenlig
med renskötseln och att den kommer att orsaka
stora störningar i form av förlorad betesmark
och störd betesro.
Då dessa planer uppkom i samband med slutförandet
av denna rapport, har det inte funnits möjlighet
att kartlägga störningszonen av den planerade
vindkraftsparken i Råliden eller analysera
konsekvenserna av den i detalj. Detta bör dock göras
inför en eventuell prövning av både vindkraftsparken
samt Bolidens planerade gruva i Laver.
3.4.5 Det samlade trycket - befintliga och
kommande (utan Lavergruvan)

Nedan redovisas de samlande intrången i
Tjidtjakk, både befintliga och sådana som
troligtvis kommer att genomföras (dvs. inklusive
bortfallet av konventionsområdet samt utbyggnad
av Markbygden). Som framgår av kartan blir
det väldigt få områden kvar utan någon störning
alls (se Figur 12).
I karteringen ingår inte vare sig Nasafjället (som
ligger på sommarbetet på året-runt-markerna), eller
Råliden, (som ligger inom Tjallas vinterbetesmarker)
i denna kartering, och därmed inte heller dess
störningszoner. Dock hänger alla dessa intrång ihop
och kommer avsevärt begränsa samebyns möjlighet
att få ihop en fungerande renskötsel. Detta diskuteras i
mer detalj i scenarioanalysen i kapitel 7.
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Figur 12: Det samlade trycket: befintliga och kommande (utan Lavergruvan).
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RENSKÖTSELNS BETYDELSE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

I

detta kapitel ges först en summering över Semisjaur
Njarg sameby och dess medlemmar. Därefter
ges en summering över renskötselns sociala och
kulturella betydelse, samt förutsättningarna för
dess utveckling, med fokus på hur medlemmarna i
Semisjaur Njarg sameby ser på dessa frågor. Kapitlet
baseras framförallt på diskussioner och workshops
med medlemmarna i Semisjaur Njarg sameby, men
använder sig även av befintlig forskning på området
samt erfarenheter från andra samebyar.
4.1 Semisjaur Njarg sameby
Semisjaur Njarg sameby består av cirka 70
medlemmar. Cirka 30 stycken är renskötande
medlemmar med rösträtt (enligt rennäringslagen
(1971:437) och ungefär en tredjedel av dessa
har renskötseln som sin huvudsysselsättning.
Ungefär 50 stycken engagerar sig punktvis i olika
renskötselaktiviteter. Medelåldern i samebyn är
dock hög med en begränsad återväxt och antalet
aktiva renskötare i samebyn har minskat över tid.
Denna situation är delvis ett resultat av statens
’rationalisering’ av renskötseln under 1970-talet via
en ny rennäringslag . Målsättningen var att få fram
rationella, dvs. i regel större, driftsenheter och få bort
mindre renägare som ansågs vara ’undersysselsatta’.123
Enligt samebyn, bidrog skoterns introduktion på
1970-talet till att en del renskötare slutade, särskilt
de renskötare med mindre hjordar som inte hade
ekonomisk möjlighet att investera i terrängfordon.
Utvecklingen mot den extensiva renskötseln gynnade
också stora hjordar.
Detta har gjort att det finns betydligt färre renskötare
idag än för några decennier sedan. Det finns också
en allmän känsla hos renskötarna att de är ”utsatta”
och ”färre än de [renskötarna] norröver”. Eftersom
det finns färre renskötare idag än tidigare har detta
orsakat en ansträngd arbetssituation i Semisjaur Njarg.
Framförallt finns det inga mindre renägare som kan
”hoppa in” och hjälpa andra större renägare vid behov.
Det finns exempelvis flera vintergrupper som endast
består av en eller två renskötare, eftersom andra har
varit tvungna att lägga ner. Detta har skapat en ökad
sårbarhet vid sjukdom eller skador. Många har ingen
som kan hjälpa till eller ersätta dem ifall behovet
uppstår. Detta blir särskilt påtagligt vid dåliga vintrar
då det behövs extra arbetsinsatser till att utfodra
123 Mörkenstam (1999), s. 156-158. Se även Löf (2014).
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och bevaka renarna. Det finns inga marginaler för
sjukdom eller tid från jobbet på grund av arbetsskador
eller arbetsolyckor, eftersom det inte finns någon
som kan ersätta renskötarna. Just arbetsskador och
arbetsolyckor är väldigt vanligt förekommande inom
renskötseln och förvärras av den psykiska stressen
orsakat av renskötselns allmänna utsatthet.124
Medlemmarna i Semisjaur Njarg sameby är inte
ensamma om detta, utan det tycks finnas tecken på
att antalet renskötare kan vara på väg nedåt i flera
samebyar, just på grund av det samlade trycket
(detta diskuteras i mer detalj nedan). I exempelvis
Mausjaur sameby, har antalet företag i samebyn
förändrats under senare tid. Under 1970-talet fanns
ett 20-tal företag i samebyn; 1980 fanns det cirka tio
företag. Därefter har företag avvecklats till dagens
fyra företag. Under de senaste åren har ytterligare
två företag avvecklats inom samebyn. Det har inte
rört sig om avvecklingar på grund av ålder. Ett av
skälen till att företag har avvecklats är den trängda
situationen som samebyn upplever när det gäller
annan markanvändning.125
4.2 Renskötselns sociala och kulturella
betydelse
Samisk renskötsel är en kulturbärare för det samiska
folket, något som svenska staten också erkänt.126
124 Södra Lapplands Forskningsenhet (2009) konkluderar
bl.a. att: ”Förekomsten av belastningsbesvär är hög
bland både män och kvinnor i rennäringen. Problem
med ländrygg, nacke, axlar, armbågar och händer/
handleder är frekventa. För männen är besvären förmodligen mest kopplade till fysiska riskfaktorer, som
hög exponering för snöskoter- och motorcykelkörning, medan kvinnornas besvär sannolikt till stor del
påverkas av psykosociala riskfaktorer, såsom bristfälligt socialt stöd, hög ansträngningsnivå, liten belöning och liten delaktighet i renskötselarbetet. Renskötare utsätts också nästan dagligen för vibrationer vid
körning av skoter och motorcykel. En stor del av de
renskötande männen har också uppvisat tydliga indikationer på vibrationsskador som domningar, fumlighet och ”vita fingrar”.”
125 Se MKB Rennäring invid Eva fyndigheten i Copperstoneområdet, som skrivits av Malin Brännström,
dåvarande förbundsjurist på Svenska Samernas Riksförbund, tillsammans med Mausjaur sameby.
126 Prop. 1998/99:143 s. 64. Ramkonventionen till
skydd för nationella minoriteter, Rådgivande Kommitténs 3:e yttrande (2012), ACFC/OP/III(2012)004.
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Renskötseln spelar därför en central roll i att säkra
fortlevnaden av den samiska kulturen. Det finns
förstås många andra kulturyttringar och näringar
inom den samiska kulturen – så som jakt och fiske;
duodji (samisk slöjd); samiska språk; joik (samisk
sång); – men även många av dessa kulturyttringar är
intimt kopplade till renskötseln och det nära samspelet
mellan ren, människa och miljö.
4.2.1 De samiska språken

Det är främst genom renskötseln som de samiska
språken talas: de samiska språken har också mycket
av sitt ursprung i renskötseln. Dessa språk har
nämligen ett omfattande ordförråd som rör just renen,
renskötseln, snöförhållanden och dylikt, som inte
har motsvarigheter i de nordiska språken. Eftersom
renskötseln är den miljö där språket används som
mest, är det också inom renskötseln som språket
överförs mellan generationerna.
Samtliga samiska språk som talas i Sverige nordsamiska, sydsamiska; lulesamiska; umesamiska
och pitesamiska - är utrotningshotade enligt
FN.127 Det absolut mest avgörande för ett språks
överlevnad är generationsöverföring dvs. att barn
lär sig språket av sina föräldrar och andra äldre i sin
omgivning.128 Eftersom renskötseln är den miljön
där språket överförs från generation till generation,
är renskötseln alltså nödvändig för det samiska
språkets överlevnad.129
I Semisjaur Njarg sameby talas nordsamiska,
sydsamiska och pitesamiska. Nordsamiska kom
till området på grund av tvångsförflyttningar av
nordsamer i början av 1900-talet och talas fortfarande
aktivt av några renskötarfamiljer i Semisjaur Njarg.
Nordsamiska talas av totalt cirka 30.000 samer runt
om i norra Sverige, Finland och Norge och är enligt
FN ”definitivt utrotningshotat” dvs. 2 på en skala av
5, där en 5:a är ett utdött språk.130
Pitesamiska – även känd som arjeplogssamiska – är
det ursprungliga, lokala samiska språket i området.
127 Enligt Språklagen (2009) ska personer som talar
minoritetsspråk ”ges möjlighet att lära sig, utveckla
och använda minoritetsspråket" (§14.1). Vidare har
"Det allmänna … ett särskilt ansvar för att skydda och
främja de nationella minoritetsspråken." (§8).
128 Valijärvi & Wilbur (2011).
129 Se exempelvis Yngve Ryds bok ”Snö: renskötaren
Johan Rassa berättar” som bl.a. diskuterar de 300
olika samiska orden för snö.
130 http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/
index.php

Pitesamiska talas endast av en handfull familjer
(under fem) och maximalt 30 personer totalt talar
språket. Samtliga bor i Arjeplogs område och alla
vuxna förutom en är över 50 år gamla.131 Av dessa
anledningar är språket ”kritiskt hotat” – dvs. 4 av 5 på
en ‘hot’ skala på utrotningshotade språk enligt FN –
där en 5:a är ett utdött språk.
Av de få som talar pitesamiska är samtliga engagerade
i renskötseln. Just pitesamiska är med andra ord
som mest levande i renskötselns miljö, och det är
tack vare renskötseln som språket överlever.132 Den
mest naturliga språkmiljön där barn och ungdomar
exponeras för pitesamiska är ute i ’renskogen’, dvs.
på olika renskötsel-aktiviteter, så som kalvmärkning
och renskiljning. Om renskötseln är av central vikt
för de samiska språkens överlevnad generellt, så är
renskötseln helt avgörande för överföringen av det
pitesamiska språket till kommande generationer och
för språkets överlevnad.
4.2.2 Traditionell kunskap överförs mellan
generationerna

Den traditionella kunskapen om renskötseln förs
över från generation till generation. Kunskapen är
inte nedskriven utan lärs ut muntligt och genom
själva utövandet av renskötseln. I generationer
har renskötarna fört över kunskap om den lokala
terrängen och hur renen rör sig i naturen:
…vi har varit där och vet hur ren rör sig… jag behöver
inte ha varit på varje backe – jag kan fråga farsan och
det vet han: ’där kan du inte lämna en ren’, kan han
säga. Det är ingenting du kan lära dig över en natt. Det
finns inte nedtecknat, det är muntligt [överfört mellan
generationerna] …

Renskötseln är helt beroende av kunskapsöverföring
mellan generationerna. Om kunskapen inte överförs så
går den förlorad, just eftersom den inte är nedskriven.
Som en renskötare beskrev det:
Om vi slutar med renskötseln då får [familjen] den inte
igen… det enda sättet är genom generationsväxling…
en renhjord byggs upp över tid och man måste lära
sig… Om en renskötare får sluta då blir generationerna
fram nollade [borta]… det är en livsstil som försvinner.

Och enligt en kvinna i byn:
Om en renskötare försvinner då försvinner det för hela
familjen. Det märks så tydligt när någon i den äldre
131 Wilbur (2014: 7).
132 Jmf. Wilbur (2014: 7)
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generationen går bort – hur spänner man ett renskinn?
Då försvinner den kunskapsbanken om samisk
renskötsel…

Barnen är därför en självklar del av renskötselarbetet,
och är med under många olika moment, just för att
kunskapen ska kunna föras vidare. Detta kräver ibland
frånvaro från skolan, vilket kan leda till kulturkrockar
mellan skolväsendet och renskötselvärlden. En kvinna
i samebyn beskriv dilemmat på följande vis:
Det finns ingen förståelse från skolan eller jobbet
–”varför ska ni vara lediga igen?” De förstår inte att
jag och barnen inte ska vara ’lediga’, vi ska arbeta, det
är en annan skola [det man lär sig om renskötseln]
4.2.3 Renskötseln som ett ”kugghjul”

Bakom varje aktiv renskötare finns en hel familj och
släkt som behövs för att renskötselarbetet ska fungera.
Inom renskötseln finns tydliga roller och ansvar för
alla. Som en kvinna i samebyn beskriv det:
Det är som ett kugghjul. Alla har sitt ansvar och sin
roll. Säger jag ’det blir skiljning i morgon’ då behöver
jag inte säga något mer, alla veta vad det innebär… då
ska det fixas mat och allt som behöver förberedas.

Många kvinnor menar att de oftast gör ett osynligt
men viktigt arbete inom renskötseln där de sköter all
’markservice’: ”En kvinnas jobb med en renskötare
syns inte – den dagen ingen gör det [bakar, fixar
kojan, syr osv.] då syns det!”
För de kvinnor som även arbetar aktivt inom
renskötseln blir det oftast ett slags dubbelarbete, både
på hemmaplan och i renskötselarbetet.
Renskötseln fungerar även som ett slags ”socialt
lim” som håller ihop gemenskapen. Exempelvis i
Semisjaur Njarg, även om vintergrupperna arbetar
själva med sina hjordar på vintern, samarbetar de i
flera skeden av renskötselns årscykel, t.ex. i samband
med kalvmärkningen och skiljningar: ”Utan renar
skulle vi inte träffas”. I detta finns en trygghet, enligt
en ung man i byn:
Renskötselåret är en trygghet med skiljningar och
slakt och allt. Man vet vad som kommer att hända.
Alla människor har varit med hela tiden. Det är så
familjärt. Man samlas just kring renskötseln.

Aktiva renskötare är beroende av familjen och
släkten för att renskötseln ska fungera, men detta är
ett ömsesidigt beroende. Familjen och släktnätverket
är i sin tur beroende av renskötaren för tillgång till
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traditionell samisk mat (som renkött, älgkött och fisk),
material till samisk slöjd, konst och hantverk, och
inte minst deras samiska identitet. Utan den aktiva
renskötaren skulle familjen och släktnätverket tappa
kontakt med renskötseln. Enligt en kvinna i byn:
Även om man inte direkt jobbar med renskötseln så
anpassar man sitt liv och sitt jobb efter renskötselåret,
man söker semester när det är kalvmärkning och
hoppas att det funkar. Om [min släkting] skulle
sluta [med renskötseln] då har inte jag någon
koppling längre.

Renskötseln är med andra ord inte bara ett ”yrke”,
utan en livsform som ger renskötarna och sina
familjer en stark identitet. För de som lever med
renskötseln är deras kulturella identitet och familjeliv
intimt kopplade till renskötseln och de olika
säsongerna under renskötselåret.133
4.2.4 Förutsättningar för renskötseln

Flera studier visar på svårigheterna för renskötseln att
hantera inte bara enskilda intrång, utan det samlade
trycket, så kallade kumulativa effekter.134 Många
renskötare upplever idag en allt svårare tillvaro inom
renskötseln: rovdjurstrycket ökar; vintrarna blir
svårare pga. klimatförändringar135; det tillgängliga
betet minskar och blir fragmenterat p.g.a. skogsbruket,
vindkraftsparker, gruvor, turistanläggningar
och skotertrafik ökar i omfattning. En äldre
renskötare i Semisjaur Njarg sameby beskriver på
följande sätt hur åratal av skogsavverkningar har
påverkat deras marker:
…de [skogsbolagen] kom ju i början med en stor
karta och så skulle de då avverka lite här och där
och då tänkte man att det inte var så farligt - att man
kunde släppa på de områdena. Men visste man då
att de [skogsbolagen] skulle återkomma varje år, år
efter år, och ställa samma krav, så hade man kanske
tänkt annorlunda. Nu finns det nästan ingenting
[hänglavsskog] kvar...

Dessa olika intrång har lett till en väldigt pressad
ekonomisk situation för många renskötare där
133 Se mer om renskötselåret i kapitel 2.
134 Se t.ex. Tyler mfl. (2007), Löf m.fl. (2012) och Blom
m.fl. (2011).
135 ”Studier där man undersökt hur pågående och framtida klimatförändringar kan komma att drabba renskötseln visar att ett varierat och sammanhängande
landskap där det finns tillgång till reservbete är av
stor vikt för att kunna hantera det samlade tryck som
samebyarna står inför.” (Löf m.fl.. 2012)
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utgifterna blir högre, och inkomsterna allt lägre.
På frågan om renskötselns betydelse så svarade en
renskötare: ”en tom plånbok”. Bland annat finns det
höga kostnader i samband med transportering av renar
med lastbil, samt utfodring. Behovet av utfodring har
ökat generellt de senaste åren bland många samebyar,
dels på grund av de kumulativa effekterna av
befintliga intrång och minskade marker, dels på grund
av en rad svåra vintrar de senaste åren. Uppfattningar
om, och omfattningen av, utfodring varierar bland
olika samebyar. De flesta tycks dock se på utfodring
med en viss kluvenhet: det är ett nödvändig ont, men
ingenting man vill behöva utöka. Detta framförallt
eftersom det inte ligger i linje med samisk renskötsel
som bygger på friströvande renar på naturbete. Andra
skäl är också de olika problem som utfodring orsakar
för renens hälsa, samt den ökade arbetsbelastning
utfodring innebär för renskötare (se mer om detta i
avnsitt 7.2.2).
Flera forskare menar att vissa samebyar är så
pass hårt pressade - av exempelvis rovdjur och
vindkraftsanläggningar – att de är på väg mot en så
kallad ’kollaps’ eller ’sammanbrott’.136 En kollaps
inom en sameby kan både betyda att renskötseln
upphör helt, eller att den inte längre kan anpassa
sig. I det senare fallet tvingas renskötseln genomgå
sådana fundamentala förändringar att den kollapsar
i sin nuvarande form – dvs. där det fria naturbetet
är grundbulten - och blir istället beroende av
utfodring och andra tekniska medel, något som inte
är hållbart i längden. Exempelvis nekade Mark och
Miljödomstolen nyligen tillstånd till en vindkraftspark
på Jiingevaeries samebys marker av bl.a. just dessa
skäl. Detta beslut var dock ett undantag. De flesta
tillståndsprocesser är fragmenterade och utan
systematisk bedömning av de samlade intrångens
kumulativa effekter i renskötselområdet.137
Renskötseln är med andra ord en väldigt utsatt och
sårbar markanvändning och traditionell livsform.
Detta märks kanske tydligast i hälsostatistiken.
Renskötande samer har, enligt forskningen, högre
frekvens av ångest, depression och självmord än
andra grupper i samhället.138 Konsekvenserna av
136 Se exempelvis Åhman (2012).
137 Bergsstaten har gett rennäring företräde före gruvnäring i endast ett fall sedan Miljöbalken trädde
i kraft 1999. Detta var i ett fall där Vilhelmina Ab
ansökt om bearbetningskoncession i Stekenjokk
(Dnr. BS 22-906-2011 och BS 22-907-1011). Detta
ärende är i skrivande stund överklagat till regeringen
av bolaget. Se även Torp (2014).
138 Se Kaiser m.fl. (2010) och Kaiser m.fl. (2012).

nya intrång i renskötselområdet behöver därför ses
utifrån ett helhetsperspektiv, med hänsyn till de
kumulativa effekter som uppstår över tid från många
exploateringar, och där en ny industriell etablering
kan upplevas som ’sista droppen’ som omöjliggör en
fortsatt traditionell renskötsel.139
4.2.5 En kluvenhet till renskötseln

Det är egentligen tack vare renskötselns betydelse i
ett större kulturellt och socialt perspektiv som många
renskötare väljer att fortsätta med renskötsel, trots
både dålig ekonomi och svåra förutsättningar.140
Många renskötare upplever också en enorm frihet av
att vara ”egen” och själv kunna bestämma över sin
vardag, samt en stor glädje av att arbeta med renar. En
renskötare beskrev det på följande vis:
Jag har en oerhörd glädje av att jobba med renskötseln,
och mår bra av att se att renarna mår bra under en bra
vinter… man ser fram emot en bra vinter för då har jag
bara mina egna renar att sköta – är det en bra vinter så
beror det helt på mig om jag lyckas eller inte, och det
är väldigt tillfredsställande.

Flera renskötare beskrev det nära samspelet mellan
sig och renen: ”När renen mår bra då mår lappen
bra”, som en renskötare uttryckte det. Många uppger
att renskötseln är en del av ens liv, såtillvida att man
föds in i det och man bara tar det för givet. Som en
ungdom i samebyn beskrev det ” Jag är född och
uppvuxen med renar, det är en del av mig. Det är svårt
att förklara”. En annan ungdom menade att det var
”kul” med renskötseln.
Samtidigt ger de flesta i samebyn utryck för en djup
oro kring renskötselns förutsättningar: ”Hur mycket
orkar man?”, undrade en person. En renskötare i
samebyn nämnde att ”många bäckar små” leder till
att ”många är på gränsen” [till att inte orka med
det längre]. Detta leder till en viss kluvenhet till
renskötseln bland många renskötare, vilket utrycks
på olika sätt: ”Det är svårt att leva med det, men jag
skulle inte kunna leva utan det”, och ”det är tungt,
139 Se t.ex. Löf mfl. (2012).
140 Nordin argumenterar exempelvis att ”Det är på ideologiska grunder som renskötseln fortsätter i generationer trots låg ekonomisk lönsamhet. Andra värden,
än de rent ekonomiska, har större betydelse för renskötarhushållet. För många av renskötarhushållen är
renskötseln deras liv och för dem finns det inte några
alternativa levnadssätt. Renskötseln ger livet mening
vilket förklarar varför renskötarhushållen kan leva
på sin näring trots lönsamhetsproblem. Det är andra
värden än de rent ekonomiska som har betydelse och
styr deras livsval” (Nordin, 2007: 144-145).
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men också en frihet”. Vissa beskrev renskötseln som
”ett tungt arv”. Flera inom samebyn har också gett
uttryck för att de känner att renskötseln är konstant
”ifrågasatt” av utomstående och att man alltid måste
försvara sin egen existens. Forskningen har visat att
detta är en vanlig upplevelse bland renskötande samer
och att det kan leda till psykisk ohälsa.141 Som en ung
kvinna i byn formulerade det: ”Vi är alla individer och
vi ska inte behöva försvara oss som samer hela tiden”.
Dessa förutsättningar leder, i sin tur, till en kluvenhet
i frågan om ungdomar inom samebyn ska satsa på
renskötsel, utryckt av både ungdomar och deras
föräldrar/äldre släktingar. Flera ungdomar uttryckte
en önskan och ”dröm” om att bli renskötare, samtidigt
oroar de sig för framtiden:
Jag måste plugga vidare ”i fall att” renskötseln
inte går ihop ekonomiskt [och jag behöver skaffa
annat jobb] och det känns så jobbigt. Jag hade
inte velat ha renar bara för att visa upp dem för
turister – jag vill hålla på med det på heltid – jag vill
inte bli turistföremål.

Vissa ungdomar menade också att de får tvetydiga
signaler från sina föräldrar som å ena sidan tycks
vilja att ungdomarna ska börja med renskötseln,
samtidigt som de får höra mycket negativt om
renskötseln från sina föräldrar och sin släkt, som
exempelvis rovdjursproblem, dålig ekonomi,
exploateringar med mera.
På samma sätt uttryckte föräldrarna att de gärna
ville ge sina barn förutsättningar att fortsätta med
renskötseln – eftersom det betyder så mycket för
identiteten, arvet och familjen - men att de också
ville att barnen skulle få ett bra liv. Detta ansågs vara
svårt att förena då renskötseln idag har väldigt svåra
förutsättningar – bland annat på grund av alla intrång,
vilket leder till dålig ekonomi - samt fördomar i det
svenska samhället. En kvinna beskriv det på följande
sätt:
Vad förmedlar vi för kunskap till våra barn? Jag
känner en kluvenhet – vill vi att de ska fortsätta med
renskötseln eller inte? Vi måste ge dem förutsättningar
[att kunna fortsätta]… men vi vill också att de ska ha
det bra.

Både ungdomar och deras släkt menar att samiska
ungdomar idag är psykiskt stressade och att det är
direkt kopplat till alla markintrång och fördomar om
renskötseln i majoritetssamhället. Som en ung kvinna
i samebyn uttryckte det:
141 Se Kaiser m.fl. (2010) och Kaiser m.fl. (2012).
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Jag tror att vi ungdomar har det mycket svårare
idag. Vi har mindre marker och vi mår dåligt.
Där är kopplingen.
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5

KUNSKAPSLÄGET: GRUVNÄRINGENS PÅVERKAN PÅ SAMISK
RENSKÖTSEL

5.1 Störningszoner för gruvor
I dagsläget finns ingen publicerad forskning på
gruvnäringens påverkan på samisk renskötsel i
Sverige. Detta är något förvånande med tanke på att
industriell gruvbrytning har pågått i samiska områden
i över hundra år. Däremot finns det två relevanta
kunskapskällor att tillgå. Det första är samebyars
egna erfarenheter av gruvnäringen. Nedan finns
summerat några samebyars erfarenheter av de direkta
störningar som orsakas av gruvnäringen. I kapitel 5
finns även en mer detaljerad beskrivning av hur just
Gällivare skogssameby har upplevt de direkta och
indirekta konsekvenserna av Bolidens Aitikgruva.
Den andra relevanta kunskapskällan är internationell
forskning. Anna Skarins och Birgitta Åhmans (2014)
sammanfattning av befintlig internationell forskning
visar att forskningsresultaten på hur renar störs av
olika intrång i andra delar av världen - framförallt
Kanada – även kan tillämpas i Sverige.
Enligt Anna Skarins och Birgitta Åhmans (2014)
sammanfattning av befintlig internationell forskning
kan en gruva orsaka en störningszon på mellan 2-14
km från själva gruvverksamheten. Storleken på
störningszonen beror naturligtvis på vad det är för
slags gruva – dagbrott orsakar mest störning – och
hur den lokala topografin ser ut. Olika samebyars
erfarenheter av befintliga gruvverksamheter
visar på ett lika brett spann, men med en tyngd
mot det övre spannet.
Muonio sameby uppger att Northlands
gruvverksamhet orsakade en total undvikelseeffekt
på 15 km runt hela gruvan och deras erfarenhet är
att hjorden undvek området helt. Samebyn menar att
undvikelseeffekten var så stor eftersom gruvan ligger
på byns kalvningsland. Vajor, som vanligtvis vistas
i detta område med sina kalvar, är extra känsliga för
störningar. Trots samebyns försök att styra renarna
tillbaks till området så flydde de därifrån. Samebyn
menar att även strörenar på vintern undvek en
störningszon på 15 km.142
Malå sameby uppger att de upplever en
undvikelseeffekt på grund av Maurlidengruvan
142 Enligt samtal med Tomas Sevä, f.d. ordförande
Muornio sameby, 2015-04-29. Sevä uppger att
samebyn har GPS-data som visar detta, och uttrycker
samtidigt en frustration över att ”ingen tror på oss
förrän vi har forskning som bevisar det”.

på cirka 2 km. Renhjorden strövar direkt genom
detta område utan att stanna kvar och beta. På så
sätt menar samebyn att de har gått miste om sex
veckors bete för renarna då de rör sig snabbt genom
området utan att stanna upp. Samebyn menar att
undvikelseeffekten hade varit mycket större om det
hade varit på vinterbete: ”Vi överlever tack vare att
det är förvinterbete; hade det varit vinterbete så hade
det varit katastrofalt”.143 Gällivare skogssameby
uppger att de upplever en störningszon på grund av
Aitikgruvan, på 10-14 km (se mer nedan). Gabna och
Laevas har uppgett att de upplever en störningszon på
10 km kring Kirunagruvan på sitt höst-/vår bete.144
5.2 Gällivare skogssamebys erfarenhet av
Aitikgruvan
5.2.1 Bakgrund

I detta avsnitt redovisas de erfarenheter Gällivare
skogssameby har av Aitikgruvan. Detta eftersom
samebyn har praktisk erfarenhet av de faktiska
konsekvenser av Bolidens gruvor för renskötseln.
Det är svårt att göra direkta jämförelser mellan
olika samebyar (Semisjaur Njarg är en fjällsameby
och Gällivare Skogssameby är en skogssameby).
Erfarenheter från Aitikgruvan bekräftar dock ändå de
negativa konsekvenser som Semisjaur Njarg förutser.
Detta kapitel baseras framförallt på uppgifter
från Gällivare Skogssameby som hämtats genom
möten med dessa medlemmar. Det finns dock även
vissa hänvisningar till Bolidens uppfattningar om
Aitikgruvan, som har hämtats ur bolagets yttrande
till Bergsstaten (se Bilaga 2). Boliden har nämligen
varit kritisk till tidigare utkast av detta kapitel och
menar att ”den bild som målas upp i utredningen
[angående Aitikgruvan], med hjälp av lösryckta
och ofta felaktiga uppgifter, inte är korrekt” (s. 7).
Bilden som återges i följande avsnitt är Gällivare
skogssamebys beskrivning, och enligt samebyn är den
bilden en korrekt beskrivning av deras upplevelser av
Aitikgruvan. Precis som Boliden och Semisjaur Njarg
sameby har olika uppfattningar om den MKB-process
som Boliden ansvarat för angående Lavergruvan (se
senare i denna rapport avsnitt 8.3), tycks Boliden och
Gällivare skogssameby ha olika uppfattningar och
143 Samtal Jan Rannerud, ordförande Malå sameby
2015-04-29.
144 Rennäringsanalys för Leveäniemigruvan.
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referensramar gällande Aitikgruvans konsekvenser för
renskötsel. Forskning inom gruvnäring, skogsbruk och
vindkraft visar att detta är ett vanligt återkommande
problem, då samebyar och exploatörer ofta har helt
skilda uppfattningar om vilka konsekvenser olika
exploateringar får för renskötseln.145

utan det blir en fortsatt höjning och deponering av
anrikningssand i befintligt sandmagasin. Dock har det
enligt samebyn funnits informella diskussioner med
Boliden om att ytterligare en utökning kan äga rum i
framtiden, dvs. en utökning till 60 miljoner ton, där ett
nytt sandmagasin måste byggas på samebyns marker.

5.2.2 Kort om Gällivare skogssameby

Trots att detta utökningsarbete pågår har samebyn inte
involverats i någon konsekvensutredning och känner
inte till någon utvärdering av gruvans långsiktiga
konsekvenser på renskötsel. Enligt samebyn har de, i
diskussionerna med Boliden, lyft frågan att samebyn
önskar en fördjupad konsekvensutredning innan en
utökning äger rum. Samebyn har dock inte fått några
indikationer på att Boliden planerar genomföra en
sådan konsekvensutredning. Det är dock viktigt att
notera att samebyns markanvändning, däribland
renskötselns utövande, har förändrats avsevärt sedan
den första markanvisningen för Aitik beslutades år
1936, och även sedan senaste markanvisningen år
2001. Samebyn önskar nämligen att konsekvenserna
av en utökning för samebyns markanvändning
analyseras om igen - och utifrån de förutsättningar
som råder idag, inte utifrån de förutsättningar
som fanns för ett antal decennier sedan när den
ursprungliga markanvisningen godkändes.

Gällivare skogssameby består av 35 aktiva
renskötselföretag uppdelade i fem vintergrupper.
Aitikgruvan ligger i den norra delen av samebyns
marker och nyttjas främst av Raatukkavaara-gruppen,
som består av en liten grupp aktiva renskötare. Enligt
samebyn har de sedvanerätt till det området och de har
nyttjat detta område i mer än 100 år.146 Betesmarken
nyttjas främst under vinter-höst då betet är som mest
begränsat för samebyn.
Samebyn är påverkad av en rad olika intrång
som försvårar deras markanvändning. Ett flertal
skogsbolag (Sveaskog, SCA, Gällivare-Jokkmokk
Allmänning och ett antal privata mindre bolag/
markägare) är aktiva inom samebyns marker. I
dagsläget finns inget sammanhängande område med
gammelskog och hänglav. Energibolaget Vasa Vind
AB prospekterar även för en första vindkraftpark
på samebyns marker, som förväntas bestå av 150
vindkraftsverk. Rovdjuren, särskilt björn, tar årligen
många renar inom samebyn.
5.2.3 Etableringen av Aitik

Aitikgruvan etablerades 1968 utan något samråd med
samebyn. Enligt samebyn gav Boliden då beskedet
att det skulle bli en ”större grustäkt” som endast
skulle finnas i cirka tio år. Sen dess har samebyn fått
”växa in” i en situation som präglas av en gradvis
försämring på grund av gruvans konsekvenser.
Samebyn har varit emot gruvan från början men
har fått finna sig i dagens situation: ”Den allmänna
känslan är att det är ett så stort projekt att det inte går
att stoppa... eftersom den nu finns måste vi försöka
samsas. Det handlar om att hitta bästa möjliga
lösningar och att undvika ytterligare förlust av
betesmark vid utökning”.
Aitik opererar i dag med en kapacitet på 36 miljoner
ton. Boliden har ansökt om en utökning av kapaciteten
till 45 miljoner ton. Denna ansökan är i skrivande
stund under handläggning. Enligt samebyn planerar
Boliden inte att ta mera yta i anspråk denna gång,
145 Se exempelvis Lawrence (2007).
146 Unna tjerus sameby har dock en annan uppfattning.
De menar att det är de som har rätten till det området.
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Boliden uppger att ”samråd sker redan idag
beträffande befintlig och planerad verksamhet”
(Bilaga 2). Gällivare skogssameby uppger att de
upplever att de möten Boliden syftar på visserligen
har blivit bättre genom åren, men att mötena är av
informationskaraktär snarare än samrådsmöten,
och att de inte innefattar diskussioner om en
eventuell konsekvensutredning. Samebyn önskar
en konsekvensutredning som tar ett helhetsgrepp
på de historiska och kommande konsekvenser för
renskötseln. Man upplever att samrådsmöten med
Boliden snarare har fokus på ad hoc-lösningar och
tekniska frågor som stängsel.
5.2.4 Vintergruppen: ohållbar arbetsbörda där
renskötare tvingas sluta

Utöver den direkta förlusten av betesmark har
Raatukkavaara-gruppen drabbats av gruvan på flera
sätt. Trasiga stängsel som Bolidens personal glömt
att stänga möjliggör för strörenar att vandra in på
området. Under sommaren söker renarna kyla och
vind på det öppna industriområdet för att undvika
insekter. Väl inne på området är det många djur som
försvinner årligen: ”...renarna far in och drunknar…
främst i sandmagasinen som blir som kvicksand
på vissa ställen… Det är mycket trafik och hinder
i området när vi försöker ta ut renarna... de dödas
av lastbilar och maskiner”. Samebyn har tecknat
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ett entreprenadavtal med Boliden som innebär att
samebyn sköter tillsynen av renstängslet. Detta
avtal innefattar dock endast besiktning av stängsel
två gånger årligen. Samebyn upplever att avtalet är
otillräckligt, då skador uppstår mycket oftare under
året och samebyn inte har möjlighet att utföra det
nödvändiga underhållet inom ramen för avtalet.
Exempelvis har det hänt att strax efter en besiktning
har en entreprenör klippt hål i stängslet för att ta sig
genom.
Insamlingar och eftersökningar av förlorade renar har
gett en ökad arbetsbörda för enskilda renskötare och
samebyn i sin helhet. En ökad arbetsbörda har också
uppstått då renarna nu måste slussas förbi gruvans
västra passage till betesmarken närmast Gällivare.
Trots att det finns en ekodukt (en asfaltsbro över
vägen) fungerar den inte i praktiken p.g.a. trafik
och störningar. Renarna måste samlas och drivas
över. Ljudet från gruvans maskiner omöjliggör
periodvis för renskötarna att lyssna efter renskällor
i området och det är även svårt att samla renar då
det förekommer mycket hinder, såsom vägar, diken,
branter osv.). Renskötarna berättar också om stress
och en allmän oro när de alltid ska vara på vakt för
telefonsamtal från bolaget där man får vara beredd att
samla in döda renar.
Trots den ökade arbetsbördan betalar Boliden enligt
samebyn ingen ersättning för de generella, indirekta
kostnader som uppstått på grund av gruvan. Samebyn
har avtal med Boliden för ersättning för faktiska
kostnader som uppstår på gruvområdet. Dock reglerar
dessa avtal inte 1) ersättning för renskötarnas arbetstid
(i termer av merarbete); 2) de kostnader som uppstår
utanför gruvområdet som en indirekt konsekvens
av verksamheten (exempelvis genom den extra
bevakning som renskötarna måste vidta vid E10:an
på grund av den svåra passagen mellan gruvan och
vägen); eller 3) för merarbete på grund av störningar
i samband med allmänt buller från gruvan, eller
provborrningarna i närliggande områden.
Boliden ersätter enbart ren som kan påvisas ha
försvunnit, exempelvis genom framvisning av döda
djur eller öron. Detta betyder att ingen ersättning
kan erhållas för de djur som rakt av försvinner in i
industriområdet och som aldrig återfinns. Gällivare
skogssameby vittnar om att renskötare ser att renar
försvinner in i industriområdet och att man aldrig får
se dem igen, vare sig levande eller döda. Renskötare
misstänker att de drunknar i dammarna men eftersom
renarna bara försvinner går det inte bevisa och
därmed får samebyn ingen ersättning. En renskötare i
Raatukkavara-gruppen uttryckte problematiken: ”I 40

år har jag arbetet med att ta ut renar från gruvområdet
och inte en krona har jag fått…”.
Det ökade behovet av utfodring på grund av förlusten
av betesmark har inte heller lett till ersättning från
Boliden enligt samebyn. Gruppen har själv bekostat
och byggt flera hagar i gruvområdet för att hantera
renar som tar sig genom stängslet. Detta handlar om
gamla hagar när Aitik fortfarande var en ny utmaning
för samebyn och samebyn inte hade möjlighet eller
vana av att ställa krav på bolaget. För samebyn
är dock detta ändå relevant, då deras upplevelser
av Aitikgruvans konsekvenser ej nödvändigtvis
innefattar enbart dagens läge, utan även hela det
historiska. När gruvan etablerades föreslog Boliden
att Raatukkavaara-gruppens renskötare skulle ta emot
en engångsbetalning och skriva under ett avtal för att
frånsäga sig möjlighet att göra skadeståndsanspråk –
ett avtal som dock inte skrevs på av alla renskötare.
Numera har Samebyns styrelse och Boliden skrivit ett
avtal som reglerar samverkan mellan parterna.
Flera personer i Raatukkavara-gruppen har varit
tvungna att sluta med renskötsel. Detta sägs främst
bero på bristen på bra betesmarker, där gruvan anses
vara en bidragande orsak. Förlusten av det vinterbetet
har varit ”sista droppen” för flera renskötare, också
eftersom ingen annan betesmark var tillgänglig
inom samebyn. Om den planerade utökningen
på 60 miljoner ton blir av, kommer det nya
sandmagasinet sannolikt placeras söder om gruvan,
direkt i myrmarkerna som är kalvningslandet för
Raatukkavara-gruppen. Detta skulle troligen medföra
att flera av de kvarvarande renskötarna får lägga ner
på grund av brist på bete och viktiga nyckelområden.
5.2.5 Samebyn: störningar och minskad
generationsväxling

Samebyn har påverkats på flera olika sätt av gruvan
och gruvans följdeffekter som exempelvis ökad
befolkningstäthet, turism och friluftsliv, jakttryck
och infrastruktur för energi och logistik. Exempelvis
har tre nya kraftledningar byggts i anknytning
till gruvan: ”Dessa skapar 70 meter breda ’gator’
genom skogen som nu används till skotertrafik…
det är i betesmark som hittills var nästan ostörd.”
Denna trafik är främst skoterkörning som trots
befintligt regelverk inte regleras i praktiken och
medför förstörelse av bete och stora störningar på
renarna. Det finns enligt renskötarna själva även ett
stort damm-problem. Damm från gruvan sprids i
en zon på flera mil bort från gruvan och skapar även
”dammoln” och deponering av damm på marken flera
mil bort. Samebyn har fått information av Boliden
att bolagets egna studier visar att deponeringen av
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tungmetaller inte medför någon hälsorisk för djur eller
människor. Stor oro kvarstår dock hos renskötarna
angående långtidseffekterna när metaller ackumuleras
i betesväxter.147
Förlusten av betesmark samspelar med övriga
intrång och skapar en situation som försvårar
renskötseln ekonomiskt såväl som socialt. Samebyn
förlorar gradvis aktiva renskötare och fler och fler
medlemmar söker nya jobb utan för renskötseln.
Som en renskötare uttrycker det: ”…ja, då är det bara
att fatta spade och skottkärra och gå till gruvan”.
Denna utveckling är kopplad till stora problem med
succession i samebyn, där ungdomar inte vågar satsa
på att livnära sig inom renskötseln. En av renskötarna
beskriver detta: ”Det känns inte som ett trovärdigt
yrke… [flera] försöker men får sluta då det inte
går…”. Detta har som resultat att kunskapen om
renskötseln inte förs vidare till den nya generationen,
och det blir svårare växa in i yrket och lära sig
traditionen från sina föräldrar.

147 Boliden har tidigare hänvisat till sin studie av metallhalten i renbetesväxter där det visas att metallhalten är under EU:s gränsvärden (Makkaur Miljö AB,
2011).

52

s to c k h o l m e n v i r o n m e n t i n s t i t u t e

6

BOLIDENS PLANERADE GRUVA I LAVER

I

detta kapitel diskuteras först Lavergruvan med dess
uppskattade störningszon. Lavergruvan med dess
störningszon redovisas sedan på olika kartor, först
för sig själv, och sedan tillsammans med samtliga
befintliga och planerade intrång i Semisjaur Njargs
norra vinterbetesmarker i Tjidjakk.
Lavergruvans placering planeras i ett centralt
vinterbetesområde för Semisjaur Njargs sameby.
Eftersom ingen av ovan nämnda samebyar har
erfarenhet av en gruva i ett centralt vinterbetesområde
är det svårt att göra en direkt jämförelse.
Vinterbetesperioden och kalvningsperioden
är dock de perioder när renarna är som mest
känsliga för störningar (Skarin & Åhman
2014). Eftersom Lavergruvan är placerad i ett
centralt vinterbetesområde tillämpas därför en
störningszon på tio km.
Inom denna zon på tio km antas det att renarna
kommer att störas. Det är svårt att säga exakt hur
stor del av hjorden som kommer att vilja vara
kvar inom området. Befintligt underlag tyder
dock på att majoriteten av hjorden kommer att
undvika området inom störningszonen. Här gäller
försiktighetsprincipen. Det finns ingen forskning
på hur renar inom renskötseln reagerar på en gruva

av denna omfattning på ett vinterbetesområde.
Däremot finns det forskning och erfarenhet från
andra samebyar som visar att störningar kan
vara så omfattande att renhjorden helt undviker
störningszonen. Mot bakgrund av detta antas att
detsamma kommer att gälla även i Laver, eftersom
gruvan är placerad i ett vinterbetesområde och
renarna är som mest känsliga för störningar under
vintern (och kalvningstiden).
6.1 Lavergruvan
I detta avsnitt redovisas Lavergruvans påverkan
utifrån ett antal olika skalor. Den första skalan är
utifrån vintergruppens markanvändning. Dagens
markanvändning har redan redovisats tidigare, men
för tydlighetens skull redovisas den här igen (se
Figur 13), för att enklare kunna jämföra den med
gruvans påverkan (Figur 14). Den andra skalan är
utifrån Tjidjakks markanvändning (Figur 15), och
den tredje är utifrån samtliga samebyar i området
vars markanvändning kommer att påverkas av
gruvan och dess störningszon (Figur 16). Slutligen
redovisas gruvans påverkan, tillsammans med övriga
befintliga och kommande intrång, utifrån Tjidjakks
markanvändning (Figur 17).

Figur 13: Dagens markanvändning i Laver.
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Figur 14: Gruvan (svart) och dess störningszon (rött) utifrån vintergruppens markanvändning.

(OBS. De blå pilarna visar dagens markanvändning och renens rörelsemönster under vintern och inte hur samebyns markanvändning kommer att se ut med en gruva).

Figur 15: Gruvans påverkan utifrån Tjidjakks betesmarker.
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Figur 16: Gruvans påverkan på andra samebyar.

Figur 17: Det samlade trycket: befintliga och kommande (med Lavergruvan).
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SCENARIOANALYS

I

det följande kapitlet beskrivs två huvudscenarion:
ett scenario utan gruva och ett med gruva.
Huvudscenariot med gruva delas upp i två olika subscenarion. Scenarion – eller berättelser – beskriver
hur framtiden mest sannolikt blir om vissa saker äger
rum och om vissa beslut fattas.148 Scenarion bygger på
intervjuer och möten med Semisjaur Njarg sameby,
andra samebyars erfarenheter av gruvor, samt relevant
forskning. Båda scenarion utspelar sig med början
cirka tio år i framtiden och framåt, dvs. scenarion tar
avstamp cirka år 2025, eftersom det är ungefär då en
eventuell gruva antas vara i full gång. För samebyn
är dessa scenarion inte likvärdiga: ett scenario utan
gruva är det absolut mest önskvärda, vilket framgår av
scenarioanalysen nedan.
7.1 Scenario – en livskraftig renskötsel med
hanterbara utmaningar
Gruvan i Laver blir inte av och år 2025 finns
cirka 2000 renar i Laverområdet. Mellan år 2015
och 2025 har renantalet ökat från cirka 1800 till
2000. Flera yngre renskötare har byggt upp sina
renhjordar och generationsväxlingen är därmed
säkrad. En av de tre ursprungliga renskötarna i
vintergruppen är fortfarande fullt aktiv. De två
andra har trappat ner, men dessa två har dock kvar
en del av sina hjordar. De är med under olika delar
av renskötselåret och bidrar främst med traditionell
kunskap och erfarenheter till de yngre renskötarna.149
En förutsättning för överföring av traditionell
kunskap och även en generationsväxling är just att
äldre och yngre generationer får arbeta parallellt och
gemensamt inom renskötseln.

148 Notera att den planerade vindkraftsparken i Råliden
inte har tagits med i denna scenarioanalys eftersom
den i skrivande stund är i samrådsfasen och ännu ej
fått tillstånd. Dock har vindkraftsparken Markbygden,
den planerade gruvan i Nasafjäll, samt bortfallet av
konventionsområdet i Storsund tagits med eftersom
de alla mest sannolikt kommer att bli verklighet.
Samtidigt är det viktigt att notera att vid realisering av
både Råliden och Laver skulle det inte finnas någon
flexibilitet över huvudtaget kvar i vare sig Tjidtjakk
eller Tjallas. Det totala högsta renantalet i båda
vinterbetesområden skulle därmed tvingas minska.
149 De flesta pensionerade renskötare har kvar en mindre renhjord som en slags ”pension”, och man slaktar ut efter behov av inkomst. Av olika skatteskäl kan
det vara ofördelaktigt att slakta ut helt.
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Den vintergrupp som tidigare nyttjade
Storsundsområdet har också flyttat till Laver med sina
renar, eftersom Storsundsområdet nu har återförts
tillbaks till norska renskötare.150 Laver har med andra
ord blivit än viktigare som betesresurs för samebyn år
2025. Detta, tillsammans med generationsväxlingen,
ökar betestrycket på betesmarkerna i Laver, men
är hanterbart eftersom beteskvaliteten är så pass
bra och just Laverområdet är relativt ostört från
intrång såsom vindkraft, gruvor, turism eller
annan mänsklig störning.
Det finns förutsättningar att bedriva en livskraftig,
bärkraftig samisk renskötsel i Laver som baseras
på friströvande renar på naturbete. Detta är
renskötsel som baseras på traditionell kunskap
som överförs mellan generationerna, och där
ungdomar tror sig ha en framtid. Därmed finns även
förutsättningar för den samiska kulturen att föras
vidare till framtida generationer.
Samebyn står ändå inför ett antal olika
utmaningar både på året-runt-markerna och på
vinterbetesmarkerna. Dock är dessa utmaningar
”hanterbara”, som samebyn ser på det. Skogsbruket,
rovdjuren, skoterkörning, och framförallt
oförutsägbara och växlande väderförhållande på
grund av klimatförändringar, sätter press på samebyn
och orsakar en hel del stress både för renen och
för renskötarna. Markbygden byggs ut så att det
till slut står över 1000 vindkraftsverk på Östra
Kikkejaures marker. Det står inga vindkraftsverk på
Semisjaur Njargs marker, men det blir en väsentlig
ökning av strörenar från Östra Kikkejaures marker
över till Semisjaur Njargs marker.151 Gruvan vid
Nasafjäll etableras, och konsekvenserna blir en ökad
sammanblandning mellan Semisjaur Njarg sameby,
Svaipa sameby och Saltfjäll renbetesdisktrikt.
150 Detta scenario utgår ifrån att konventionsförhandlingarna blir klara innan gruvan är i gång, vilket
innebär att Storsundsområdet återförs till de norska
samerna. Den vintergrupp som använt Storsundsområdet kan inte återgå till de marker de använde före
2005 – i Byskeälvdal – eftersom området avverkats så
pass mycket sedan 2005 att det inte finns tillräckligt
med bete längre. Istället får Storsunds vintergrupp
flytta västerut till Laver, eftersom de bästa vinterbetesmarkerna är där. Det är det enda vinterbetesområdet
där det ryms ytterligare en vintergrupp.
151 Denna oro har utryckts av Semisjaur Njarg
sameby. Östra Kikkejaur sameby kan vara av en
annan uppfattning.
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Detta orsakar mindre betesro och kräver större
arbetsinsatser av all renskötare. Trots detta finns det
tillräckligt mycket flexibilitet inom samebyns marker
och deras renskötsel för att de ska kunna anpassa sig
efter dessa intrång.
Efter implementeringen av riksdagens beslut om
toleransnivåer för förluster av renar till rovdjur i
renskötselområdet har flera skyddsjakter på rovdjur
genomförts inom samebyns marker.152 Därmed har
rovdjursantalet reducerats väsentligt, och som en
direkt följd av detta har samebyns förluster av ren
också minskat rejält. Följaktligen har samebyns
produktion av renkött till försäljning ökat och
renskötarnas avkastning har blivit väsentligt högre,
eftersom rovdjursersättningen inte ersatt de egentliga
ekonomiska förlusterna.153
Renskötarna generellt blir mindre beroende av att
arbeta med annan sysselsättning för att subventionera
rovdjursförlusterna än vad som har tidigare varit
fallet, vilket minskar den ekonomiska stressen
många renskötare tidigare upplevt. Med de
rovdjursförluster som tidigare förekommit har det
inte varit möjligt att försörja hela familjen endast
med renskötsel. Men de kvinnorna i samebyn som
tidigare fått ta annan sysselsättning för att bidra till
familjens försörjning har nu också möjlighet att
försörjas av familjens renhjord. Detta möjliggör
ett ökat deltagande för de berörda kvinnorna i det
gemensamma renskötselarbetet.
Arbetsbördan har också minskat generellt då
renskötarna inte i samma utsträckning behöver bevaka
renarna mot rovdjur. Minskade rovdjursförluster, en
minskad arbetsbörda och ökade intäkter återskapar
en positiv känsla hos renskötarna och deras familjer.
De upplever att en långsiktig och bärkraftig samisk
renskötsel är säkrad.
7.2 Scenarion med gruva
Nedan följer först en redovisning av de direkta och
indirekta betesförluster i det scenario där en gruva
blir av. Därefter beskrivs två olika sub-scenarion som
utvecklar de indirekta konsekvenser betesförlusterna
får för samebyn. Det första scenariot bygger på
att vintergruppen är kvar i Laver, med med en helt
annan typ av renskötsel som bygger på omfattande
utfodringar. Det andra scenariot bygger på att

vintergruppen i Laver nyttjar andra vinterbetesmarker
inom samebyn, samt nyttjar året-runt-markerna i
högre utsträckning. I bägge dessa scenarion med en
gruva tvingas vissa renskötare sluta helt. Detta får
långtgående konsekvenser för de renskötare som
slutar samt även för kommande generationer och
samebyn som helhet.
7.2.1 Direkta och indirekta betesförluster

Om gruvan kommer i gång, tas ett markområde på
cirka 4 900 hektar i anspråk för dagbrott, upplag,
sandmagasin, industriområden, vägar samt riskområde
för stenkast.154 Hela detta industriområde blir
inhägnat. Vintergruppens bete norr och väster om
gruvan blir avskärmat från övrig betesmark och
kan därmed ej användas på ett funktionellt sätt för
en friströvande renhjord. De övriga betesmarkerna
öster och sydöst om gruvan faller inom gruvans
störningszon och förlorar sin funktion för en fortsatt
samisk renskötsel baserad på naturbete. Med andra
ord täcks vintergruppens samtliga vinterbetesmarker
antingen av själva gruvan eller gruvans störningszon
(se Figur 14). Störningszonen sträcker sig även
över andra samebyars marker, nämligen in på Östra
Kikkijaures, Ståkkes, samt Luokta Mávas flyttled
(Figur 16). Det norska renbetesdistriktet, som
troligtvis får konventionsområdet i Älvsbyn, blir
också påverkat.
Störningen innebär att renhjorden blir stressad och
majoriteten av renarna undviker området. Renarna
skräms av buller från både brytning och krossning/
sovring av malmen, samt buller och rörelser från
fordonstrafik med tyngre transporter. Renarna störs
också av den omfattande biltrafiken av anställda och
entreprenörer som behöver ta sig till och från området.
Därtill kommer även störningar från vägar och
kraftledningar som byggs ut i samband med gruvan,
dels inom gruvans störningszon, men även bortom
den. Enligt samebyn dammar det mycket från både
gruvan och malmtransporterna, och dammet sprider
sig upp till 14 km ifrån det inhängnade området.155
De samlade intrången i området - gruvan inkluderat
– lämnar ytterst få vinterbetesmarker i Tjidtjakk
ostörda. (se Figur 17).
Innan gruvan etablerades kunde området i Laver
livnära cirka 2000 renar på naturbete i upp till tre
månader varje år. Med gruvan och dess störningszon
finns dock inte möjlighet att ha några renar kvar i
154 Boliden (2014).

152 Se Betänkande 2013/14:MJU7, En hållbar rovdjurspolitik.
153 Se avsnitt 3.2.2.

155 Gällivare sameby uppger att de upplevt att damm
från gruvan har påverkat beteskvaliteten upp till 14
km från Aitikgruvan.
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området, i varje fall inte enligt samisk renskötsel
som baseras på friströvande renar på naturbete. Innan
gruvan etablerades kunde renarna långsamt och fritt
beta sig runt i Laverområdet i medsols riktning. De
samlades en gång under vintern när de betat sig runt
hela området. Nu blir renarna stressade och skräms
bort från området. Detta beror på att renarna är extra
känsliga under denna tid på året och behöver betesro
för att spara värdefull energi under den svåra vintern
(se mer i avsnitt 2.2.1 om renskötselåret).
7.2.2 Scenario 1 med gruva: en
”bolagsfinansierad renfarming” i Laver
“Samisk renskötsel går inte att bedriva i området om
det blir en gruva. En bolagsfinansierad renfarmning
är teoretiskt möjligt, men vi vill inte hålla på med det,
för då är det inte renskötsel ” Ordförande, Semisjaur
Njarg sameby.

Vintergruppen i Laver bestämmer sig för att försöka
stanna kvar i Laver av flera skäl. Renskötarna
och deras familjer har starka kopplingar och
”känslomässiga band till området: det är inte
bara att flytta sig”. Vintergruppen har också sina
vinterboenden (hus, skola och arbete för den icke
renskötande sambon) i närheten av Laver, vilket inte
går att flytta.
Dessutom finns nu inte bara den ursprungliga
vintergruppen i Laver utan även ytterligare en
vintergrupp som behöver tillgång till Laverområdet.
Den vintergrupp som tidigare brukade
Storsundsområdet har nämligen nu tvingats flytta till
Laver i samband med att Storsundsområdet fördes
tillbaka till de norska renbetesdistrikten när den nya
renbeteskonventionen trädde i kraft (se Figur 10).
Utfodring av renar: förlorad traditionell kunskap,
markslitage och sämre djurvälfärd
Om renskötarna ska kunna vara kvar i Laver
tvingas de helt lägga om sin renskötsel. Eftersom
osäkerheten är så pass stor om det över huvud taget
går att ha några friströvande renar i området, så
måste de försöka få renarna att stanna i området
genom utfodring. Annars finns för stor risk att
renhjorden skulle undvika området helt och istället
sprida sig över andras marker. Enligt Samebyn
skulle det bli en ”ketchupeffekt”: deras renar skulle
hamna som ’strörenar’ hos andra vintergrupper
och grannsamebyar och orsaka överbetning. Det
skulle ge upphov till ett omfattande merarbete,
och till konflikter mellan vintergrupper och med
grannsamebyar, vilka i sin tur även skulle orsaka
psykosocial påfrestning för renskötarna och sina
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familjer. Det finns även en allt för stor risk att renens
kondition skulle bli för dålig, då energiåtgången
skulle bli för stor med att hela tiden fösa flocken
fram och tillbaka. Renen tål inte det under vintern
då den behöver betesro för att spara på energin.
Renskötarna tvingas därför utfodra renhjorden i Laver
två till tre månader varje vinter för att försöka hålla
den kvar i området.
En förlorad traditionell kunskap, sämre
djurvälfärd samt ökad markslitage
Eftersom renarna nu utfodras behövs inte längre
den traditionella kunskapen om renens naturliga
betesmönster i Laver. När den traditionella
kunskapen inte längre behövs, används den inte
heller, och blir snart bortglömd: ” Du ser på renen
när betet börjar ta slut och när det är dags att
flytta dem vidare– den kunskapen kommer att gå
förlorad.” Renskötarna i Laver tvingas utfodra sina
renar i så stor omfattning att frågan om vad som
är ”samisk renskötsel” ställs på sin spets. Istället
för att renarna går på fritt bete blir renskötseln
enligt samebyn själv en slags ”bolagsfinansierad
renfarmning”, där renarna är beroende av utfodring
och den nomadiserade renskötseln övergår till en
mer statisk markanvändning. Detta är något som
vintergruppen anser skulle ligga i direkt strid med
traditionell renskötsel. Efter några års helutfodring av
vinterhjorden finns det inte längre något intresse hos
renskötarna att fortsätta med en renskötsel som ligger
så långt ifrån deras kulturella värderingar.
Utfodringen medför även att markslitaget ökar.
Renens hälsa blir också påverkad negativt på många
olika sätt av utfodringen. De kommande åren
drabbas renarna i Laver i allt större utsträckning av
olika sjukdomar som diarréer orsakade av e-coli
bakterie; smittsam ögoninfektion; clostridie bakterier,
nekrobaccilos, och parasiter.156 Utfodringen medför
till och med en dödlighet på nära 10%.157 Renskötarna
anser inte att renen är gjord för att leva på utfodring
– ”renen ska gå på naturbete” – och renskötarna mår
psykiskt dåligt av att renarna utsätts för allt flera
hälsoproblem på grund av utfodringen.158

156 Se t.ex. Nilsson (2003), Åhman (2002).
157 Samebyn har direkt erfarenhet av att utfodringen i
krissituationer medför en dödlighet på nära 10 %.
158 Som ett semidomesticerat djur är renen inte anpassad till omfattande utfodringar. Effekterna av åtgärder
som dessa är därför även kopplade till djurvälfärdsfrågor. Dessa är idag ej reglerade av svenska myndigheter.
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Ohållbar arbetsbelastning
Innan gruvan etablerades var vintern en välbehövlig
tid för återhämtning efter den intensiva hösten,
både för renen och renskötaren. Under vintern ska
samebyn också hinna med rovdjursinventeringen,
som kräver cirka 640 timmars arbete av samebyn,
samt många samrådsmöten. Men nu när gruvan
är etablerad har vintergruppen inte längre tid
till rovdjursinventeringar, samråd och annan
administration. Istället har renskötarna flera månaders
helutfodring framför sig. Utfodring kräver stora
och på sikt ohållbara arbetsinsatser av renskötarna.
Istället för mindre arbetsinsatser som exempelvis
kantbevakning (som tidigare behövts när renarna har
gått på fritt bete i Laver), måste renskötarna nu lägga
cirka sex gånger så många arbetstimmar på att utfodra
och bevaka renarna, jämfört med när renar gick på
naturbete i Laver.159
Utfodringen innebär med andra ord en i längden
ohållbar psykisk och fysisk ansträngning. Vidare är
arbetsrelaterade skador på grund av skoterkörning
redan ett stort problem hos renskötarna, och de blir
värre i samband med den omfattande utfodring som
nu krävs varje vinter. Det finns inga marginaler
för sjukdomar eftersom det inte finns någon annan
som kan ’hoppa in’ och ersätta en sjuk eller skadad
renskötare, då Semisjaur Njarg har ett så pass
begränsat antal aktiva renskötare.
Problem uppstår också i samband med att renar tar
sig in i det stängslade industriområdet. Även om
renhjorden som sådan naturligt vill undvika gruvan
och störningszonen, finns vissa enstaka individer
som ändå tar sig in i det stängslade industriområdet.
Detta sker när både anställda och leverantörer
glömmer att stänga grindar och flera stängsel
blir trasiga. Renar fastnar i industriområdet och
drunknar i sandmagasinet. Detta kräver omfattande
insatser från vintergruppen och orsakar stor psykisk
stress hos dem.160
De renskötare som blir kvar i Laver blir beroende av
ersättning från Boliden för att täcka ökade utfodringsoch arbetskostnader. Detta blir inte heller hållbart
i längden. Samtidigt som generationsväxlingen
anses vara viktig för samebyn, så börjar nu allt flera
aktivt avråda sina barn ifrån att gå in i renskötseln
159 Se fotnot 97.
160 Se kapitel 5 om Gällivare Skogssamebys erfarenheter
av Aitikgruvan där man upplevt stor stress i samband med drunknade renar i sandmagasinet. Laevas
sameby uppges också ha också problem med renar
som fastnar i LKAB:s industriområde.

eftersom förutsättningarna är så dåliga. Unga samer
vill inte längre satsa på renskötseln. Vem vill satsa på
renskötseln om man inte kan, som samebymedlemmar
uttrycker det, ”vara sin egen”, och om man istället blir
beroende av ersättning från gruvbolaget? Unga samer
lockas helt enkelt inte av den typen av renskötseln
som nu finns.
Renskötarna tvingas sluta och slakta ut
Renskötarna i Laver befinner sig nu – några år efter
gruvan har varit i drift - i en ohållbar situation. De har
lyckats klara några vintrar men det blir inte hållbart i
längden. De har ingen flexibilitet kvar i sitt vinterbete;
allt bygger på utfodring. Vidare har de en extrem
sårbarhet inför framtida utmaningar såsom sjukdomar
och arbetsskador. Allt lyftande och bärande av fodret
blir till slut fysiskt ohållbart för renskötarna. Men
framförallt vill inte renskötarna hålla på med den
typen av renskötsel, då de anser att det ligger helt
i strid med samisk markanvändning. Renskötarna,
en efter en, tvingas till slut lägga ner sin renskötsel i
Laver och slakta ut sina hjordar. Till slut finns inga
renskötare som kan, eller vill, bedriva renskötsel i
Laver.
De renskötare som tvingas sluta med renskötseln
drabbas hårt ekonomiskt. En renskötare i
vintergruppen nära pensionsåldern har uttryckt
följande: ”Jag tänker i så fall sluta med renskötseln
[om gruvan blir av]…villkoren skulle inte tillåta att
fortsätta… Det är i värsta åldern, där man inte kan
leva på pension och inte kan hitta nytt arbete…”.
Även om Boliden betalar viss ersättning till
samebyn, gäller inte en eventuell ersättning för
all framtid. Barn, och barnbarn till de renskötare
som slås ut ur renskötseln blir således utan både
marker och ersättning.
Det finns dessutom ett antal långtgående konsekvenser
som inte går att ersätta med pengar. Renskötarna
förlorar inte bara ”inkomst” utan även möjligheten att
utöva renskötsel, som är intimt sammankopplad med
deras, och deras familjers, kulturella identitet. Som
en renskötare har uttryckt det: ”Det skulle kännas
så tomt utan renar. Då skulle jag inte vilja ha något
att göra med renskötseln”. När en aktiv renskötare
slutar med renskötsel påverkas inte bara den enskilda
renskötaren, utan även ett helt nätverk med släkt
som har sin koppling till renskötseln genom den
aktiva renskötaren. Detta släktnätverk är beroende
av renskötaren för tillgång till traditionell samisk
mat (renkött, älgkött, fisk osv.), material till konst
och samiskt hantverk, samtidigt som närheten till
renskötseln också är viktig för deras samiska identitet.
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Vidare påverkas även den vintergrupp som har
vinterbete kring Sikfors. De tvingas ändra på sin
flyttled som tidigare gick genom Laver. Detta leder
till en mycket krångligare och svårare flytt till fjälls.
Frågan uppstår om det överhuvudtaget kommer att
fungera för gruppen att flytta till fots genom det
område som de själva och deras förfäder alltid gjort
enligt sedvana. Risken är att de på sikt tvingas övergå
till lastbilstransporter.
Generationsväxlingen tar slut
På sikt innebär detta att generationsväxlingen upphör
i Laver. De minskade betesmarkerna medför att det
blir svårt, om inte omöjligt, för unga samer inom
vintergruppen att etablera sig inom renskötseln. Det
beror på att det behövs extra bete i övergångsperioder
då nya renskötare etablerar sig samtidigt som
etablerade renskötare är kvar - sådant extra bete finns
inte längre. Detta innebär inte bara ett temporärt
uppehåll i generationsväxlingen under gruvans livstid,
utan mest troligt för alltid för de familjer som slås ut
ur renskötseln. Skälet till det är att den traditionella
kunskapen om renskötseln och betesmarkerna förs
över från generation till generation: renskötseln går
således inte att återuppta om några generationer
framöver om kunskapen inte har överförts.
Eftersom generationsväxlingen inom renskötseln i
Laver uteblir, finns det inte längre någon naturlig
miljö för dem som talar pitesamiska att tala sitt
modersmål. Eftersom de enda som talar pitesamiska
är engagerade i renskötseln i just detta område,
försvinner därmed den enda möjligheten för språket
att överföras till en ny generation.161 Därmed går
inte bara det pitesamiska språket förlorat, utan även
ett unikt sätt att kommunicera om renskötseln och
om samisk kultur - en viktig del av den pitesamiska
identiteten.
En rad konsekvenser skulle även uppstå för samebyn
i sin helhet. Exempelvis skulle en minskad renhjord
för Laver vintergrupp innebära att fler renar i andra
vintergrupper dödas av rovdjur. Det beror på att
rovdjursförlusterna är konstanta oavsett storleken på
renhjorden, dvs. att rovdjuren dödar lika många renar
om renhjorden består av 7000 eller 5000 renar.

161 Tack till språkvetaren Dr. Joshua Wilbur (Universität
Freiburg) för dessa resonemang. Josh Wilbur har
forskat i det pitesamiska språket sedan 2008. Han
har bott och jobbat med pitesamisk-talande personer
i Arjeplog i över två år för att dokumentera språket,
kopplingen mellan språk och kultur, samt även publicerat i ämnet.
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Även det kollektiva arbetet i Tjidjakk drabbas.
Nu när det finns färre renskötare i Laver påverkas
också arbetskapaciteten under sommar och höst när
Tjidjakk jobbar kollektivt med skiljning, samling,
och kantbevakning av renarna. Det behövs en
kritisk massa för att de kollektiva aktiviteterna inom
renskötseln– t.ex. kring samlingar och skiljningar
- ska kunna fungera. Renskötselns bärkraft i hela
Tjidjakk försämras när det blir färre som sysslar med
renskötseln. Samebyn blir mer och mer orolig över de
långsiktiga konsekvenserna av gruvan och hur dessa
kan komma att påverka samebyns framtid som helhet:
blir det snart en ”dominoeffekt” inom hela samebyn
om ännu fler renskötare lägger ner?
7.2.3 Scenario 2 med gruva: vintergruppen flyttar
till annat bete
”Då blir vi alla drabbade… Vart skall vi då ta vägen?”,
samebymedlem, Semisjaur Njarg sameby

I detta scenario anser vintergruppen att det inte
är värt att försöka vara kvar i Laver på vintrarna,
just på grund av de problem som beskrivits ovan.
Vintergruppen bestämmer sig därför för att lämna
Laverområdet helt. Men om de inte kan nyttja Laver,
så måste de nu istället nyttja andra vinterbetesmarker
inom samebyn, samt nyttja året-runt-markerna i högra
utsträckning. Men dessa marker kommer inte att räcka
till alla. I ett sådant scenario måste samebyns renantal
minskas och utfodring kommer att krävas. Majoriteten
av de negativa konsekvenser i ovanstående scenario
koncentreras till den berörda vintergruppen i Laver,
men i detta scenariot blir ”alla drabbade”.
Konflikter inom samebyn
En flytt till ett annat vinterbetesområde skulle
kräva en omförhandling av dagens fördelning
av betesmarker inom samebyn, där man har
sedvanerättslig uppdelning av markerna mellan
vintergrupperna. Vinterbetesmarker är redan en
begränsande faktor för renantalet och en omfördelning
skulle bli en källa till konflikt inom samebyn.162
162 Den interna uppdelningen av betesmarkerna varierar mellan samebyarna. Inom vissa samebyar
använder vintergrupperna olika vinterbetesmarker,
medan andra har en mer traditionell uppdelning där
vissa släkter/grupper använder samma vinterbetesområden år efter år. Semisjaur Njarg tycks vara en
sameby där samma vintergrupper använder samma
vinterbeten år efter år, dvs. de har en sedvanerättslig uppdelning internt inom samebyn. En fråga som
uppkommer är därmed om den vintergrupp som
idag brukar Laver kan använda andra betesområden
inom samebyn utan att skapa starka interna konflik-
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År 2015 fanns tre olika vinterbetesområden för
de tre olika vintergrupperna, men nu finns bara ett
område kvar till alla tre vintergrupper: nämligen
Sikforsområdet (se Figur 6). Det beror på att
Storsundsområdet har återförts till de norska samerna
och samebyn bedömer att Laver är obrukbart. Det
finns andra vinterbetesmarker i Tjallas men även
dessa är högst begränsade.
Detta innebär att samebyn måste minska renantalet
väsentligt. Ett minskat renantal innebär i sin tur att
ett flertal renskötare måste lägga ner, vilket leder till
konflikter inom samebyn om vilka som ska lägga
ner och vilka som har rätt att fortsätta. Detta ökar
den psykosociala påfrestningen som många redan
upplever. Samtidigt börjar ungdomarna alltmer börja
ifrågasätta sin framtid inom renskötseln.
Samma problem med utfodring
Även om samebyn drar ner på sitt antal renar kommer
de ändå att behöva öka på mängden utfodring. Därtill
tillkommer samma slags problem som beskrivits
ovan: högre arbetsbelastning för renskötarna, högre
frekvens av sjukdomar hos renarna men framförallt en
typ av renskötsel som samebyn anser ligga i strid med
sitt samiska arv.
Problem med året-runt-marker
De minskade vinterbetesmarkerna innebär också att
fler vintergrupper måste stanna uppe till fjälls längre
in på hösten, och därmed komma ner till vinterbetet
senare än de gjort innan gruvan; samt lämna
vinterbetet och åka upp igen till fjälls tidigare på
våren. Utöver det ökade slitaget på året-runt-markerna
skapar detta en rad olika negativa konsekvenser för
samebyn som helhet.

ter. Andra vintergrupper kan uppfatta detta som ett
otillåtet intrång mot bakgrund av samisk sedvana,
trots att lagstiftningens utgångspunkt är att samebyns betesmarker tillhör alla grupper med lika stor
rätt. Den svenska rennäringslagstiftningen utgår
ifrån att det bara är samebyn som kan företräda
renskötarna i gemensamma frågor. I den aspekten
är samebyn rättssubjektet. Frågan om en särskild
grupp inom en sameby, typiskt sett en vintergrupp,
kan företräda sig själv och vara bärare av en betesrätt, är inte prövad i domstol. Det är dock värt att
notera att i norsk rätt uppfattas numer olika grupper (siidan) inom renbetesdistriktet (motsvarigheten
till sameby) som ett eget rättssubjekt i lagstiftning
och praxis (se Seiland-domen, Rt. 2000 s. 1578). En
vintergrupp kan således enligt norsk rätt få ersättning
för skador eller intrång inom siidans sedvanerättsliga
betesområden.

Framförallt måste renskötarna bevaka och styra
renarna mycket mer när de är på året-runt-markerna i
fjällen under senhöst och vårvinter. Det är kopplat till
främst tre problem. För det första är den övervägande
delen av rovdjuren på året-runt-markerna och det är
svårt att skydda renarna när det är fler mörka timmar
på dygnet - vilket det är tidig och sen vintertid – och
det blir således många flera rovdjursförluster. För det
andra, vill renarna, av sin natur, söka sig till annat bete
när betet på året-runt-markerna är slut (vilket det är
på hösten) eller svåråtkomligt (vilket det är på våren
när snön ännu ej tinat). Kommer renskötarna upp
till fjälls för tidigt med renarna finns även problem
med att hitta barmarksfläckar till dem. Snön är i regel
”stenhård” fram till runt mitten av april. Först kring
mitten av maj finns det ordentligt med barmarksfläckar.
Renens kondition kan även äventyras om man flyttar
den för tidigt under våren, eftersom den är som svagast
mot slutet av vintern. För det tredje är störningarna i
samband med skoterkörning som värst på året-runtmarkerna. Allt detta medför att renskötarna måste
bevaka och styra renarna mycket mer. Dessutom har
nu gruvan i Nasafjäll kommit i drift, vilket medför
ytterligare störningar på året-runt-markerna i form
av buller och damm. Vajorna får inte betesro, vilket
gör att de inte kan producera tillräckligt med mjölk
till kalvarna inför den kommande vintern. Kalvarna
hinner därmed inte bygga upp sina reserver under
sommaren och allt fler dör under vintern. Störningar
från Nasagruvan gör det också väldigt svårt att hålla
ihop renflocken. Sammanblandningar mellan Semisjaur
Njargs renar med Svaipa samebys renar ökar väsentligt,
vilket kräver större arbetsinsatser av både samebyar.
Sammanfattningsvis har vinterbetet begränsats i så
pass stor utsträckning på grund av Lavergruvan att
det inte längre går att nyttja vinterbetet. Inte heller
kan renskötarna få ihop en fungerande renskötsel till
fjälls eftersom de nu är för få för att kunna bedriva det
kollektiva arbetet på året-runt-markerna.
Ifrågasatta rättigheter
Eftersom markerna i enlighet med renskötselrätten
inte kan nyttjas på samma sätt i Laver, ökar på
lång sikt risken att sedvanerätten går förlorad
om markägare i framtiden skulle ifrågasätta
betesrätten och starta en rättslig process. Det är
osäkert hur en domstol skulle bedöma betesrätten
även om Nordmalingsdomen pekar på att
omständigheter utanför en samebys kontroll inte
medför att renskötselrätten upphör.163 Ett problem i
163 Se pkt. 14 i Högsta domstolens domskäl (NJA 2011
s. 109). Vi vill tacka Christina Allard för dessa juridiska resonemang.
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sammanhanget är dock att gränserna för vinterbete
generellt sett är oklara, och detta verkar inte till
samebyns fördel. Innan gruvan kom ifrågasattes
samebyns rättigheter generellt av allmänheten. Nu
blir det ännu svårare att hävda samebyns sedvanerätt
när gruvan hindrar renarna från att beta i området.
Folk utanför samebyn börjar allt oftare ifrågasätta
om renskötseln och renskötselrätten någonsin
funnits i området.
Vidare ser samebyn på den nya Lavergruvan med
stor oro. De vet att Aitikgruvan successivt har utökats
och konsekvenserna blivit allt sämre för den berörda
samebyn: kommer Lavergruvan på samma sätt som
Aitik bli större och större med åren och ta ännu mer
mark i anspråk i framtiden, undrar de?
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8

URFOLKSRÄTTEN: INTERNATIONELL RÄTT OCH SVENSK PRAXIS

I

detta kapitel ges först en översiktlig redovisning
av urfolksrätten; de mänskliga rättigheter som
ger samerna ett skydd mot exploateringar på sina
marker enligt den senaste utvecklingen i folkrätten.
Därefter diskuteras den svenska tillståndsprocessen
för gruvor och dess brister, med hänsyn bland
annat till denna utveckling inom internationell rätt.
Slutligen ges även en sammanfattning av Bolidens
konsekvensutrednings-process med Semisjaur Njarg
sameby gällande Lavergruvan, som ett exempel på
svensk praxis. Syftet med detta kapitel är att ge en
översikt på dessa frågor, för att i slutsatserna kunna
sätta scenarioanalysen i ett större perspektiv; dels
utifrån de rättigheter samerna har enligt urfolksrätten,
och dels med hänsyn till de strukturella brister i
det svenska regelverket för gruvnäringen utifrån
internationella normer och praxis.
8.1 Urfolksrätten
I detta avsnitt redovisas kort några av de rättigheter
som innebär ett skydd för urfolks traditionella
markanvändningar mot exploateringar enligt
internationell rätt; nämligen egendomsrättsligt skydd,
rätten till kultur, samt självbestämmanderätten. Detta
är ett mycket komplext rättsområde och urfolksrätten
är i snabb förändring. Här ges endast en mycket
översiktlig beskrivning av rättsläget.
Samebyar har upparbetat en egendomsrätt till
renskötsel, jakt och fiske genom traditionellt bruk.
Dessa rättigheter tar sig för närvarande uttryck i
Rennäringslagen (1971:437) men gäller dock oavsett
lagstiftning. Detta innebär att den rättsliga grunden är
traditionellt bruk.164 Lagstiftningen är med andra ord
en kodifiering av detta. Dessa rättigheter är skyddade
i grundlag, genom egendomsskyddet, på samma sätt
som äganderätten.165
FN:s rasdiskrimineringskommittés tolkning av
konventionen mot alla former av rasdiskriminering
(CERD) har på senare år etablerat att stater måste
se till att det berörda urfolkssamhället har samtyckt
till planerade exploateringar innan sådana sker inom
urfolkssamhällets traditionella marker.166 Sverige
164 Se Bengtson (2004).
165 Se Skattefjällsmålet (NJA 1981, s.1).
166 Enligt Patrick Thornberry (2011): ”…the principle of
informed consent is now ’standard’”. Se UN-REDD
Program (2013), för en sammanfattning av de rel-

har ratificerat konventionen mot alla former av
rasdiskriminering (CERD) och därmed förpliktat sig
att efterleva denna.
Rätten till kultur kommer bl.a. till utryck i
konventionen om medborgliga och politiska
rättigheter (ICCPR art. 27167). Liksom FN:s
rasdiskrimineringskommittés tolkning av CERD,
har FN:s människorättskommittés tolkning av
ICCPR utvecklats på senare år, såtillvida att den
numera förbjuder konkurrerande verksamhet
som kraftigt försvårar ett urfolkssamhälles
traditionella markanvändning.168 Detta görs
eftersom urfolks traditionella markanvändning är
en förutsättning för deras kulturella överlevnad.
Sverige har även ratificerat ICCPR och därmed
förpliktat sig att efterleva den.
Självbestämmanderätten har på senare tid utvecklats
inom urfolksrätten. Urfolksdeklarationen som
antogs av Generalförsamlingen år 2007 stadgar,
bland mycket annat, att alla “urfolk har rätt till
självbestämmande. I kraft av den rätten bestämmer
de själva sin politiska status och råder själva över
sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling”
(UN 2007a: art. 3). Av central vikt för det samiska
folkets sociala och kulturella utveckling är en
bärkraftig traditionell renskötsel, eftersom renskötseln
är en grundpelare i den samiska kulturen. I och
med den reviderade regeringsform som antogs av
den svenska riksdagen 2010 erkändes samernas
särskilda ställning i Sverige som urfolk för första
gången även konstitutionellt.169 I regeringsformen
andra paragraf stadgas att det ”[s]amiska folkets
och etniska, språkliga och religiösa minoriteters
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kulturoch samfundsliv ska främjas”.

evanta fall inom internationell rätt som bekräftar att
urfolks Free Prior and Informed Consent är ett krav
innan stater tillåter exploateringar som kan ha en
negativ inverkan på urfolks egendomsrätter och kultur.
167 Enligt artikel 27 ska minoriteter inte förvägras rätten
att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp
ha sitt eget kulturliv
168 Se exempelvis Ángela Poma Poma v. Peru, Comm.
No. 1457/2006, para. 7 för ett konkret fall. Se även
Åhrén (2014) för en genomgång av flera fall.
169 Lawrence & Mörkenstam, 2012.
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8.2 Svensk rätt och praxis:
tillståndsprocessen för gruvor
Utifrån bland annat den senaste utvecklingen inom
folkrätten, som kort beskrivits ovan, finns ett antal
brister med dagens tillståndsprocess för gruvor. Nedan
redovisas några av dessa brister.
8.2.1 Samernas mänskliga rättigheter

Inom internationell rätt - som urfolksrätt är en
del av - har det på senare år funnits ett generellt
skifte från konsultationer till samtycke. Den
tidigare normen var att stater skulle konsultera
med urfolk innan exploateringar fick äga rum på
deras traditionella marker. Nu är den framväxande
normen att stater ska inhämta urfolks samtycke i de
fall urfolksrättigheter inskränks.170 Svensk rätt och
praxis brister dock i förhållande till hur urfolksrätten
har utvecklats under senare år, och Sverige har
fått återkommande kritik av olika FN-organ171 och
Diskrimineringsombudsmannen172 för dessa brister.
Sverige har visserligen förbundit sig till olika
internationella konventioner som skyddar urfolk men
de är inte implementerade i svensk praxis i dagsläget.
Vad gäller konsultationer, så kräver exempelvis
inte den svenska lagstiftningen några fullständiga
konsultationer med berörda samebyar i de delar av
tillståndsprocessen som är av mest vikt för samisk
markanvändning dvs. vid bearbetningskoncessionen.
Den svenska minerallagen kräver exempelvis inte att
gruvbolag konsulterar (eller samråder) med berörda
samebyar när de upprättar en MKB inför en ansökan
om en bearbetningskoncession. Detta är ett underlag
som ska bedöma gruvans konsekvenser för bl.a. just
samisk markanvändning.173 Även om minerallagen
kräver att Länsstyrelsen bereder de berörda samebyar
möjlighet att yttra sig på bolagets MKB, så motsvarar
inte detta krav en fullständig konsultation enligt
170 Se exempelvis fotnot 166 och 168 för källor.
171 Se exempelvis Anaya (2011) och FN:s rasdiskrimineringskommitténs uttalanden t.ex. para. 17, CERD/C/
SWE/CO/19-21 ” ”The Committee also expresses its
concern that the State party allows major industrial
and other activities affecting Sami, including under
the Swedish Mining Act, to proceed in the Sami territories without Sami communities offering their free,
prior and informed consent (arts. 5 (d) (v)).”
172 Diskrimineringsombudsmannen (2014).
173 Numera utför vanligtvis de flesta gruvföretag något
slags samråd med berörd sameby inför en ansökan
om en bearbetningskoncession, även om det inte
finns lagkrav på detta. Olika dilemman i denna informella samrådsprocess kan dock uppstå, varav några
diskuteras i avsnitt 8.3.

64

internationell rätt.174 Det finns även ett flertal exempel
från andra sektorer - exempelvis turism och vindkraft
- där samebyar inte bereds möjlighet till samråd
enligt lagen175, utesluts ur samrådsprocesser på olika
informella vis176, och marginaliseras genom en mer
övergripande strukturell diskriminering.177
Den svenska minerallagen kräver inte att staten
söker de berörda samebyarnas samtycke innan en
gruva får tillstånd. Sverige har fått återkommande
kritik av Rasdiskrimineringskommittén för att
Sverige inte respekterar samiska egendomsrätter i
tillståndsprövningar för bl.a. gruvor och ”tillåter stora
industriella och andra projekt som påverkar samer,
bland annat genom minerallagen, gå vidare i samiska
territorier utan att berörda samer i förväg gett sitt fritt
och informerat samtycke (arts. 5 (d) (v)).178
Stater har rätt att expropriera mark – inskränka
egendomsrätter - för mineralutvinning och andra
projekt som ligger i nationens eller samhällets
intresse. Det är vanligt att stater utgår ifrån att
gruvprojekt har ett sådant legitimt samhälleligt
intresse, men enligt FN:s specialrapportör för
urfolksfrågor är fallet inte nödvändigtvis så vad gäller
kommersiella verksamheter, och framförallt inte när
det är frågan om privata vinstintressen.179 I dessa fall
menar rapportören att det samhälleliga intresset inte
kan anses vara uppfyllt.
Även om ett legitimt samhälleligt intresse finns, ska
ersättningen för inskränkningen i egendomsrätten
ligga i proportion till själva inskränkningen.
Enligt minerallagen ersätts inskränkningar i
renskötselrätten i praktiken enligt ungefär samma
principer som inskränkningar i äganderätten. Det
innebär att svenska myndigheter och domstolar
gör en slags ’marknadsmässig’ bedömning av de
förlorade markerna och ekonomisk ersättning utgår.
174 Se exempelvis Ward (2011) för en diskussion kring
konsultationer enligt internationell rätt. Se även Allard
(2006) för en kritik av samråd i ett svenskt sammanhang.
175 Se exempelvis Torp (2012)
176 Se exempelvis Lawrence (2014).
177 Se Diskrimineringsombudsmannen (2014).
178 Se para. 17, CERD/C/SWE/CO/19-21 ” ”The Committee also expresses its concern that the State party
allows major industrial and other activities affecting
Sami, including under the Swedish Mining Act, to proceed in the Sami territories without Sami communities
offering their free, prior and informed consent (arts. 5
(d) (v)).”
179 Se Anaya (2013), para. 35.
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Inskränkningar i samiska egendomsrätter har dock
inte bara en ekonomisk påverkan, utan framförallt
en kulturell påverkan. Renbetesmarkerna, och
renskötseln, är intimt kopplade till den samiska
kulturen180, på precis samma sätt som andra urfolk
är beroende av sina traditionella marker för sin
kulturella överlevnad. Denna skillnad är viktig
eftersom det är just ekonomisk ersättning som ska
”rättfärdiga” inskränkningen. Men i och med att
ekonomisk ersättning inte kan kompensera för en
potentiell urholkning av urfolks markanvändning och
kultur, och det inte heller finns några andra marker
som kan ersätta den förlorade egendomen, så blir det
svårare att rättfärdiga inskränkningen enligt ickediskrimineringsprincipen181.
8.2.2 Gruvprojekt behandlas fragmenterat i olika
tillståndsprövningar utan att beakta den samlade
påverkan.

Tillståndsprövningar för gruvor i Sverige är mycket
fragmenterade, där gruvföretag behöver ett antal olika
tillstånd för att starta en gruvverksamhet. Först ska
gruvföretag söka en så kallad bearbetningskoncession,
som ges av Bergsstaten. Sedan ska gruvföretag ansöka
om ett eller flera miljötillstånd, som ges av Mark- och
miljödomstolen. Därefter ska de även söka ett antal
olika tillstånd för diverse anläggningar och vägar, som
ges enligt olika sektorslagstiftningar.
Till både ansökan om bearbetningskoncession och
miljötillstånd behöver gruvföretag ta fram en så
kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som
bl.a. ska ge en samlad bedömning av effekterna på
människors hälsa och miljön.182 Det har utvecklats
180 Prop. 1998/99:143 s. 64.
181 Enligt icke-diskrimineringsprincipen ska inte bara lika
fall behandlas lika, men olika fall ska även behandlas olika. Kort sagt, inskränkningar i urfolks markrättigheter får långtgående konsekvenser för urfolks
kulturer, vilket de inte får på motsvarande sätt för
icke-urfolk. Därför är det diskriminerade att försöka
bedöma eller kompensera inskränkningar i urfolksmarkrättigheter på samma sätt som för icke-urfolk (se
Åhrén, 2014).
182 Fram till för några år sedan var MKB:n vanligtvis
en ren skrivbordsstudie och behandlade en gruvas påverkan på renskötselfrågor på endast några
avsnitt. Numera gör många gruvföretag relativt
omfattande så kallade ”rennäringsanalyser”. De kan
innebära en del kontakt och samarbete med den
berörda samebyn. Rennäringsanalyser har blivit allt
vanligare bl.a. eftersom samebyar har börjat ställa
högre krav på MKB-underlag. Det finns numera
ett antal olika dokument som har granskat denna
utveckling samt ger vägledning utifrån en svensk kontext, se t.ex. Alexandersson, 2005; Södra Lapplands

en praxis där den MKB som tas fram i samband med
en ansökan om bearbetningskoncession är mycket
mer begränsad än den som senare tas fram i samband
med miljöprövningen. Detta eftersom gruvföretag
vid ansökan om en bearbetningskoncession inte
behöver redovisa för hela projektets utformning
med anläggningar, transporter, m.m., dvs. hela
industriområdet, utan MKB begränsar sig till effekter
inom koncessionsområdet (dvs. själva gruvhålet).183
Problemet med denna ordning är att frågor
kring samisk markanvändning, i den så kallade
intresseavvägningen, bedöms redan under
prövningen av bearbetningskoncessionen, innan hela
projektets utformning är bestämd och redovisad. I
en intresseavvägning ska Bergsstaten först etablera
om olika markanvändningar har möjlighet att
samexistera, och sedan, om samexistens ej bedöms
vara möjlig, vilket intresse som ska ha företräde.184
Det är lagstadgat att Mark- och miljödomstolen
inte får ompröva Bergsstatens beslut om
markanvändningen.185 Detta trots att det är först vid
miljöprövningen som hela projektets påverkan på
samisk markanvändning blir redovisat.
Lagstiftningens utformning betyder därför att en
gruvverksamhets konsekvenser för renskötseln
och samisk markanvändning bedöms innan hela
projektet är redovisat. Utan att kunna beakta den
Forskningsenhet, 2009; Svonni, 2010; Lindblom,
2010; SGU, 2013.
183 Denna praxis har dock nyss utmanats med en ny
dom från Högsta förvaltningsdomstolen från februari
2016 (Mål nr 2047-14.) som rör unionsrättens krav.
I domen upphäver Högsta Förvaltningsdomstolen
(HFD) regeringens godkännande av en bearbetningskoncession i Norra Kärr i Jönköpings kommun med
hänvisning till att beslutsunderlaget (dvs. bolagets
ansökan) inte omfattar markanvändning för driftsanläggningar (gråbergsupplag, sandmagasin, klarningsdamm m.m.) och således omfattade inte MKB
dessa anläggningar. HFDs bedömning är att den
kommande markanvändningen för driftsanläggningar kommer att påverka omkringliggande områden,
inklusive de angränsande Natura 2000-områden,
och att en samlad prövning borde skett redan vid
koncessionen och inte senare vid Mark- och miljödomstolen.
184 I tillståndsärenden där det finns en konflikt mellan
rennäringen och mineralutvinning måste domstolen,
enligt Miljöbalken (SFS1998:896 Ch. 3, §10), göra
en s.k. riksintresseavvägning, dvs. en avvägning av
långsiktig hållbarhet och samhällsintressen kopplade
till båda markanvändningar (se även SGU, 2013).
185 Se Minerallag (1991:45) 4:2. För ett konkret exempel, se även t.ex. Umeå tingsrätt - Deldom 2003 Mlr
112-01 / Svartliden.
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samlade påverkan på samiska marker är det inte heller
möjligt för tillståndsmyndigheter eller domstolar
att göra en fullständig bedömning av hur ett projekt
kan komma att påverka samernas egendomsrätter
eller rätt till sin kultur.
8.2.3 Bergsstaten, domstolar och regeringen antar
vanligtvis att gruvnäringen och renskötseln kan
samexistera.

Beslut och domar hos Bergsstaten, domstolar och
regeringen visar att när tillstånd ges till nya gruvor
(både vid bearbetningskoncession och miljötillstånd)
så görs detta utifrån vissa antaganden huruvida
gruvnäringen påtagligt påverkar renskötseln.186
Ett vanligt antagande är att samisk renskötsel inte
påverkas på ett påtagligt sätt av gruvetableringar och
att gruvnäringen och renskötseln kan samexistera.187
Oftast antas att eventuell påverkan kan åtgärdas
genom tekniska medel som utfodring, ekodukter och
stängsel, och att samexistens på så sätt kan uppnås.

Detta synsätt kan dock ifrågasättas, framförallt utifrån
två grunder. För det första, uppstår frågan om en
hållbar samexistens kan bygga på att renskötseln
påtvingas oönskade tekniska anpassningar.188
För det andra, har samerna ett antal olika
186 Se t.ex. Torp (2014).
187 Antagandet om samexistens har till och med medfört att intresseavvägningen som ska göras enligt
Miljöbalkens 3-4 kap. (s.k. hushållningsbestämmelser) ibland inte görs av beslutsfattare där det faktiskt
krävs. Ett tydligt exempel på detta var i målet Vapsten
vs Nickelmountain (HFD-443-11) rörande bolagets ansökan om en bearbetningskoncession. Här
dömde Högsta förvaltningsdomstolen att Regeringen tidigare hade brustit i sin bedömning genom att
anta att samexistens var ett faktum utan att göra en
intresseavvägning.
188 Löv menar att renskötseln under en mycket lång tid
beskrivits som anpassningsbar – både av renskötare själva, av majoritetssamhället och inom forskningen. För en livsstil och näring som är ytterst
beroende av en ständigt föränderlig omgivning och
snabbt varierande väderförhållanden är flexibilitet
och anpassningsbarhet en nödvändighet för den fortsatta överlevnaden. Konceptet om den förmodade
anpassningsbarheten inom rennäringen bör dock inte
anammas okritiskt utan kan även ses som ett tveeggat svärd som i allt större utsträckning har börjat
användas emot rennäringen. Redan på 1960-talet
fördes idéer fram om att eftersom renskötseln kunnat
anpassa sig utan större problem till den storskaliga
vattenkraftsutbyggnaden, torde inte heller fortsatt
industrialisering av renbetesmarkerna utgöra något
större problem; nog kunde renskötarna anpassa sig
även till dessa förändrade förutsättningar (Löf, 2014:
63).
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rättigheter som riskerar att inskränkas vid sådana
anpassningar. Exempelvis har samer en erkänd rätt
till självbestämmande, vilket innebär att de själva
ska kunna råda över sin ekonomiska, sociala och
kulturella utveckling. De har således själva rätt att
bestämma hur renskötseln ska utvecklas. Vidare kan
krav på sådana anpassningar innebära en inskränkning
av deras rätt till sin kultur och egendom.
8.3 Bolidens MKB-process i Laver
Här redovisas kort hur en MKB-process mellan ett
gruvföretag och en sameby kan gå till i praktiken. I
detta fall handlar det om just Bolidens MKB-process
med Semisjaur Njarg sameby, men detta fall illustrerar
tydligt de olika dilemman som kan uppstå i en sådan
process.
Under hösten 2013 påbörjade Boliden arbetet med
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för den
planerade gruvan i Laver. Som en del av sin MKB
upprättade bolaget en särskild rennäringsanalys
som skulle belysa konsekvenserna av gruvan för
Semisjaur Njarg sameby.189 Samebyn bestämde
sig för att medverka i MKB-processen och en
tillhörande rennäringsanalys, med förtydligande i
samverkansavtalet mellan samebyn och Boliden att
samebyn var emot gruvan. Samverkansprocessen
mellan samebyn och Boliden har bestått av ett tiotal
arbetsmöten med Boliden, där Boliden har försökt
kartlägga samebyns markanvändning samt gruvans
påverkan på samebyn.
Som det framgår nedan har Boliden och samebyn
haft mycket olika uppfattningar om MKB-processen
och dess innehåll.190 Exempelvis har Boliden och
Semisjaur Njarg sameby helt skilda ”världsbilder”,
eller uppfattningar, som präglat hur de ser på den
MKB-process som bolaget haft med samebyn
gällande Lavergruvan.191 De olika utfallen av
Bolidens MBK jämfört med resultaten från denna
studie återspeglar även väsentliga skillnader i de
189 Andra exploatörer lägger vanligtvis ut sina rennäringsanalyser på oberoende konsulter, medan Boliden
håller detta arbete internt och gör dessa utredningar
själva. .
190 Boliden har beretts möjlighet att kommentera detta
avsnitt och har kommunicerat via mejl (2015-06-18)
att de inte håller med om beskrivningen av processen som uppges här. De uppger också att det finns
felaktigheter i beskrivningen, dock utan att specificera
vilka.
191 För ytterligare introduktion till begreppet ”världsbild”
se även t.ex. Ison (2008).
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olika arbetsmetoder Boliden och forskarna har haft.
I bolagens MKB var det Boliden som bestämde
vilka frågeställningar som skulle diskuteras och inte
samebyn. Arbetet med denna studie har däremot i hög
grad varit styrt av samebyn själv. Därmed har denna
studie också medfört att samebymedlemmarna har fått
en annan, djupare, kunskap och insikt i vad en gruva
kan komma att innebära för dem.
8.3.1 Oenighet om vad som ska ingå i MKBprocessen

MKB-processen mellan samebyn och Boliden har
präglats av olika uppfattningar om vad som ska ingå,
eller inte ingå i, i rennäringsanalysen. Boliden menar
att de har gjort stora ansträngningar för att göra en
så bra utredning som möjligt i rennäringsfrågorna
och för att skapa en god och öppen dialog. De menar
vidare att givet de inneboende intressemotsättningar
som finns, har de lyckats väl med detta, även om
det naturligtvis finns utrymme för förbättringar,
enligt Boliden.192
Samebyn har under arbetets gång vid ett flertal
tillfällen kommunicerat till Boliden att de tyckte
underlaget var bristfälligt. Samebyn har nämligen
efterfrågat en beskrivning med betydligt högre
detaljnivå om hur gruvan kan komma att påverka
renskötseln och samebyn än vad Boliden har varit
beredd att gå in på i sin MKB.
I slutet av september 2014 lämnade Boliden in sin
MKB och ansökan om en bearbetningskoncession
till Bergsstaten, utan att samebyn var överens med
Boliden om underlaget.
8.3.2 Oenighet om vad man är överens om

Förutom att samebyn och Boliden varit oeniga om vad
som borde ingå i rennäringsanalysen, har de också
varit oeniga huruvida de faktiskt är överens (eller
inte) om själva innehållet. Boliden och samebyn
tycks generellt vara överens om beskrivningen av
samebyns nuvarande markanvändning, även om
viktiga detaljer saknas kring samebyns existerande
intrång. Där de har helt olika uppfattningar är
framförallt i frågan kring gruvans konsekvenser, dvs.
hur man skall tolka resultaten av betesbortfallet för
vintergruppen och samebyn som helhet. Boliden har
exempelvis producerat en karta som försöker visa
på hur samebyns markanvändning kommer att se
ut med en gruva. Av den kartan framgår att renarna
fortsättningsvis kommer att kunna nyttja området
i Laver kring gruvan. Boliden menar att samebyn
har producerat kartmaterialet tillsammans med
192 Mejlkorrespondens från Boliden 2015-06-18.

Boliden och att de därför är överens. Samebyn menar
däremot att Boliden har bortsett från konsekvenserna
av en störningszon runt gruvan, och följaktligen
tar inte Bolidens karta hänsyn till det funktionella
betesbortfallet samt hur detta drabbar vintergruppen
och samebyn på sikt. Samebyns allmänna uppfattning
är att Boliden har styrt processen – och därmed
begränsat den - genom att tydligt ställa vissa frågor,
men inte andra. Sammanfattningsvis är Boliden av
uppfattningen att de är ”överens” med samebyn i
mycket större utsträckning än vad samebyn är.
Relaterat till detta är också en problematik kring
huruvida samebyns avvikande åsikter har fått komma
till uttryck i Bolidens rennäringsanalys eller inte.
I ett tidigt utkast till Bolidens rennäringsanalys
framkom exempelvis inte att samebyn var emot
gruvan. Att samebyn var emot gruvan var inskrivet i
ett sekretessbelagt avtal mellan Boliden och samebyn
men inte i utkastet till rennäringsanalysen. I ett
senare utkast framkom det att samebyn var emot
gruvan, men inte att samebyn inte hade godkänt
innehållet i rennäringsanalysen och faktiskt var
emot att den lämnades in i dåvarande skick till
tillståndsmyndigheterna. I det slutgiltiga utkastet
skrev Boliden även in att samebyn tyckte att
konsekvenserna bör belysas tydligare.193
8.3.3 Oenighet kring transparens i processen

Boliden och samebyn har också olika uppfattningar
om huruvida MKB-processen har varit
transparent eller inte, dvs. i vilken grad relevant
information varit tillgänglig för samebyn. Vid en
bearbetningskoncession krävs exempelvis inte
en fullständig beskrivning av gruvans tilltänkta
utformning (t.ex. malmtransporter). Samebyn menar
dock att det största hindret varit att man upplevt att
Boliden inte helt delat med sig det materialet som
har funnits. Enligt samebyn har detta exempelvis
skapat problem i frågan kring lokalisering av olika
anläggningar. Samebyn uppger att Boliden under
sittande möte visade fyra olika lokaliseringar och
frågade samebyn vilken som skulle vara bäst ur ett
renskötselperspektiv. Enligt samebyn fick man inget
skriftligt material i förväg eller efteråt. Vid ett senare
möte menar samebyn att de fick veta av bolaget att
193 Andra samebyar har liknande erfarenheter av andra
MKB-processer. Se exempelvis Malå samebys erfarenheter kring MKB-processen för Storlidengruvan:
”Malå sameby menar att ett av problemen är att
samebyn inte upplevs som trovärdig; man betraktar
samebyn som enbart en part i ärendet och att detta
resulterar i en ”filtrering och tillrättaläggande” av
lämnad information innan den redovisas i MKB:en”
(Alexandersson, 2005: 16).
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de hade gått vidare och valt den lokalisering som
samebyn hade identifierat som det värsta alternativet
av alla fyra utifrån ett renskötselperspektiv. Samebyn
menar att de inte fick någon skriftlig redovisning av
hur bolaget hade kommit fram till denna lokalisering,
förutom att en bolagsrepresentant antydde att
de andra lokaliseringsalternativen låg för nära
Natura-2000 områden och därmed skulle kräva
särskilda prövningar/tillstånd. I ett annat exempel
upphandlade Boliden en arkeologisk studie över
området från Norrbottens Museum – som innefattar
många samiska lämningar – utan att samråda med
samebyn om studiens omfattning eller upplägg.194
Sammanfattningsvis uppger samebyns ordförande
att Bolidens arbetssätt har skapat en frustration för
samebyn: ”Om jag vet vad jag måste fråga Boliden
efter så får jag det, men jag måste först veta vad jag
ska fråga efter”.

194 Genom telefonsamtal med Lars Backman, ansvarig
arkeolog för den arkeologiska undersökningen på
Norrbottens länsmuseum som Boliden har beställt,
har det framgått följande: Boliden har endast beställt
en kartläggning av fornlämningar i ett begränsat
område. Detta innebär att arkeologerna har dokumenterat GPS-lokalisering för ett antal fornlämningar.
De har inte undersökt lämningarna närmare t.ex.
daterat dem, för att kunna göra en kulturhistorisk
tolkning. Detta innebär att undersökningen som är
gjord säger lite om historisk samisk markanvändning,
trots ett flertal samiska lämningar som hittats. Enligt
Backman har Boliden sagt att de själva skulle göra en
kulturhistorisk studie. Det är okänt om detta har gjorts
av Boliden. I så fall har inte samebyn involverats.
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9

SLUTSATSER

D

enna rapport har berört några konsekvenser av
Bolidens planerade gruva i Laver, Älvsbyn,
utifrån Semisjaur Njargs samebys perspektiv.
Genom en scenarioanalys har rapporten undersökt
två olika huvudscenarion: ett med en gruva och
ett utan en gruva.
I ett framtidsscenario utan en gruva skulle det
finnas förutsättningar för en fortsatt livskraftig
renskötsel, även om samebyn trots detta skulle stå
inför en rad utmaningar. Samebyn skulle dock ha
goda framtidsmöjligheter att föra vidare renskötsel,
traditionell kunskap, det samiska språket - och därmed
den samiska kulturen - till kommande generationer.
I ett framtidsscenario där gruvan blir av, skulle
detta innebära att samisk renskötsel omöjliggörs
i Laverområdet. Istället skulle renskötarna ha två
olika alternativ. I det första alternativet skulle
renskötarna tvingas utfodra sina renar i Laver under
hela vintern. Utfodringar av renar skulle– förutom en
sämre djurvälfärd och ohållbar arbetsbelastning – så
fundamentalt ändra på renskötseln och dess årscykel,
att det, enligt samebyn, inte längre skulle vara fråga
om ”traditionell samisk renskötsel”, baserad på
naturbete där renarna nyttjar olika betesmarker under
olika säsonger på året. Det skulle istället likställas
med ”renfarmning” – där renar hålls i häng, eller
utfordras som ”boskap eller får” – något som enligt
samebyn fundamentalt avviker från den samiska
kulturen och den samiska synen på renskötsel. Vidare
skulle dessa tekniska åtgärder inte vara hållbara i
längden och renskötarna skulle småningom tvingas
sluta med renskötseln. Detta skulle innebära att
generationsväxlingen inom vinterguppen upphör, och
den lokala traditionella kunskapen om renskötseln i
området går förlorad.
Ett andra alternativ i ett framtidsscenario där gruvan
blir av är att vintergruppen i Laver lämnar Laver helt.
Istället tvingas de nyttja andra vinterbetesmarker
inom samebyn samt nyttja året-runt-markerna i högre
grad. I detta scenario skulle flera inom samebyn
behöva minska på sina hjordar för att anpassa sig
till de nya begränsningarna. Men även här skulle ett
flertal renskötare tvingas sluta. Detta, i sin tur, skulle
leda till konflikter inom samebyn, samt överbetning
på både vinterbetesmarkerna och året-runt-markerna.
En rejäl utökning av utfodringen skulle krävas,
med medföljande problem, på grund av väsentliga
begränsningar i de övriga betesmarkerna. Även i
detta scenario skulle generationsväxlingen äventyras.

Redan idag ser ungdomarna på sin framtid inom
renskötseln med stor oro, och en sådan utveckling
skulle bidra till att flera ungdomar inte vågar satsa på
renskötseln.
Bägge alternativ skulle få långtgående konsekvenser
för alla i samebyn. Det skulle bland annat finnas
färre renskötare till det kollektiva arbetet. Samebyn
upplever att de redan är för få och arbetsbelastningen
skulle bli ännu högre för alla i byn. Enligt samebyn
finns risk att detta skulle leda till en ”domino-effekt” i
samebyn, där fler och fler lägger ner renskötseln.
Dessa slutsatser stöds av de erfarenheter Gällivare
skogssameby har av Aitikgruvan. Gällivare
Skogssameby uppger att ett flertal renskötare varit
tvungna att lägga ner på grund av betesbrist och
oöverkomlig arbetsbörda. Ungdomar, i sin tur, vågar
inte satsa på renskötseln och generationsväxlingen
har uteblivit. Erfarenheterna från Aitikgruvan visar
också hur de störningar en sameby upplever (såsom
trafik och infrastruktur), kan bli mycket större än
det som antas i de inledande utredningar som görs.
En gruva och dess infrastruktur, såsom vägar och
kraftledningar, kan också expandera och göra anspråk
på allt mer mark, precis som i fallet med Aitik.
Dessa lärdomar från Aitik ger ett starkt stöd för att
det kan bli likadant hos Semisjaur Njarg sameby om
Lavergruvan tas i drift.
Slutsatserna behöver även förstås ur ett större
perspektiv. Både Laver och Aitik illustrerar tydligt
hur en gruva kan upplevas som ”sista droppen”
för en sameby som redan är hårt utsatt av andra
exploateringar och intrång. Tittar man närmare på
samebyars erfarenheter av olika industriella projekt
så märks en sådan trend. Det diskuteras inom olika
samebyar hur allt fler renskötare har funderingar på
att lämna renskötseln just på grund av det samlade
trycket. Många renskötare i Sverige ger idag uttryck
för att de i dagsläget är ”på gränsen”; att de ”inte tål
fler intrång”; och att det är ”de sista markerna som
håller på att försvinna”. På samma sätt uppfattar
många samiska ungdomar att det är väldigt svårt att
ta sig in i renskötseln med dagens förutsättningar.
När renskötseln hotas av industriella aktiviteter, så
hotas även den samiska kulturen, och det är precis
den kopplingen många renskötare och deras familjer
gör: de upplever att det samlade trycket från olika
exploateringar hotar deras kultur.195
195 Sådana formuleringar har ofta uttryckts när Lawrence
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Dessa upplevelser hos olika samebyar står i kontrast
till det vanliga antagandet - hos gruvföretag,
myndigheter och domstolar - att renskötseln
kan samexistera med gruvnäringen utan att
renskötseln påverkas på något ”påtagligt” sätt.196
Och här finns en kärnfråga: Vad räknas som en
påtaglig påverkan på renskötseln? Och vem äger
tolkningsföreträde vad gäller en gruvas påverkan på
samisk markanvändning: en utomstående part, som
gruvföretag, tillståndsmyndighet, eller domstol, eller
den berörda samebyn? Renskötare har en omfattande
kunskap om möjliga och faktiska konsekvenser av
olika intrång, men dessa finns sällan dokumenterade,
och ingår därmed enbart undantagsvis i gruvbolags
MKB:ar och rennäringsanalyser, samt myndighetsoch domstolsbeslut. Syftet med denna studie
har varit att bidra till att synliggöra samisk
kunskap kring renskötseln så att den kan beaktas
i tillståndsprocesser, som vanligen har svårt att ge
utrymme för just urfolks traditionella kunskap.197
Den samiska synen på renskötselns kulturella
grunder synliggörs normalt inte heller. Tekniska
lösningar som vanligtvis föreslås av gruvföretag
och tillståndsmyndigheter, som utfodringar och
transporter av renar med lastbil, tar följaktligen inte
hänsyn till renskötselns kulturella särdrag som samisk
markanvändning. Exempelvis i Bolidens MKBprocess, och i synnerhet i deras rennäringsanalys,
redovisas ingen bedömning eller analys av huruvida
en eventuell gruva kan komma att påverka de
berörda samernas urfolksrättigheter. Det görs ingen
bedömning av huruvida samebyns egendomsrätt
kan komma att inskränkas, och inte heller någon
bedömning av hur de enskilda renskötarnas rätt till
sin kultur kan komma att inskränkas. På så sätt ligger
svensk praxis långt ifrån internationella normer och
den praxis som gäller i andra länder när urfolk berörs
av planerade projekt i sina traditionella områden.198

Även i de fall då myndigheter, domstolar eller
gruvföretag bedömer att samexistens inte är
möjlig, har det i praktiken visat sig att det tas
ringa hänsyn till de mänskliga rättigheter samerna
åtnjuter i egenskap av urfolk.199 Samebyar har
enligt lag ett egendomsskydd för sina marker,
och enskilda renskötare har rätt att utöva sin
kultur – via renskötseln – utan att den påtagligt
försvaras av exploateringar. Denna rapport har inte
haft som ambition att genomföra en fullständig
människorättsutredning för Lavergruvan. Utifrån
den evidens som redovisas är det dock tydligt,
att en gruva i Laver skulle innebära långtgående
inskränkningar i 1) samebyns egendomsrätt, på grund
av gruvans planerade placering mitt i samebyns
vinterbetesmarker, samt 2) de enskilda renskötarnas
rätt till sin kultur, eftersom ett flertal renskötare
skulle slås ut ur renskötseln. En fullständig
människorättsutredning torde därför vara lämplig
inför en vidare prövning av gruvans påverkan på
samiska rättigheter. En sådan behövs för att fastställa
om ett tillstånd till gruvan skulle vara förenligt, dels
med de internationella konventioner som Sverige
har att förhålla sig till200, dels med de åtaganden som
Boliden gör i sina egna företagsriktlinjer.201.
Slutligen kan sägas att arbetet med denna rapport
varit mycket tids- och resurskrävande för både
samebyn och forskarna. Det är inte ett realistiskt
alternativ för en sameby att genomgå en oberoende
utredningsprocess som denna inför varje ny
exploatering. Även om de ekonomiska resurserna
fanns tillgängliga för samebyar att genomföra
liknande processer som denna (vilket idag ej finns),
så har samebyar helt enkelt inte den arbetstid som
krävs. Arbetet med denna rapport kan således inte
ses som en modell för framtiden, utan endast som en
nödlösning utifrån dagens förutsättningar.
199 Se kapitel 8.

träffat olika renskötare genom sin forskning och sitt
arbete med olika samiska organisationer de senaste
tio åren– i både formella intervjuer, workshops och
möten, samt informella samtal. Se även Löf 2014.
196 Se avsnitt 8.2.3. Även om domstol och myndigheter i
tillståndsprocessen ofta anser att nya exploateringar
kan ha en påverkan på renskötseln, är det ofta omtvistat om denna påverkan är så ”påtaglig” att den
motiverar skydd för renskötseln. Samebyn har i praktiken bevisbördan att påvisa att påverkan är ”påtaglig” (Torp, 2014).
197 Se även Sara, 2009; Oskal och Sara, 2001; Turi mfl.,
2014.
198 T.ex. i Australien och Kanada. Se också Howitt m.fl.
(1996), Larsen och Mamosso (2014).
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200 Se till exempel FN:s riktlinjer för företagande och
mänskliga rättigheter, Rugie, 2011. Se även den
svenska statens handlingsplan för hur dessa ska
implementeras i Sverige, som också lyfter vikten av
att företag verksamma i Sverige gör så kallad human
rights due diligence i situationer där det finns hög risk
att kränka mänskliga rättigheter: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/08/handlingsplan-for-foretagande-och-manskliga-rattigheter/
201 Boliden har åtagit sig att värna och respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter (sehttp://
www.boliden.com/Documents/About/Strategies%20
and%20values/Policies/BOL_MAIN-%23649110-v8Corporate_Responsibility_Business_Principles.pdf).
Boliden utför dock inga Human Rights Due Diligence
i förhållande till samernas mänskliga rättigheter.
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BILAGOR
Bilaga 1 – Gruppdiskussion med ungdomar och kvinnor från Semisjaur Njarg sameby

Arjeplog 2014 - Sammanfattning
Den ursprungliga tanken var att två olika gruppdiskussioner skulle äga rum på söndagen den
19:e oktober: en med en grupp ungdomar, och en med en grupp kvinnor. Eftersom många inte
kunde närvara på söndagen på grund av lång resväg så ändrades planen, så att diskussionerna
skedde direkt efter stormötet den 18:e oktober, och gjordes i en och samma grupp, med cirka 12
deltagare.

Rebecca Lawrence, forskare vid Stockholms universitet, inledde diskussionen med att förklara
syftet: de som kanske inte hade fått komma till tals under dagens diskussioner med hela
samebyn skulle nu få möjlighet att göra det i ett mindre sammanhang. Den övergripande
frågeställningen var: ”Vad betyder renskötseln för mig och min familj?”. Gruppen bestämde att
diskussionerna skulle antecknas och inte spelas in på audioband, eftersom några tyckte att det
kunde hämma diskussioner om det spelades in, framförallt för dem som redan tyckte det ”var
jobbigt att prata”. Däremot ville gruppen att minnesanteckningar skulle läggas till som en bilaga i
rapporten.
Det bestämdes i samråd med gruppen att diskussionerna skulle börja med en ”runda” där alla
i gruppen fick säga någonting. Ibland uppstod även spontana diskussioner mellan deltagarna.
Direkta citat finns redovisade längre ner. Nedan finns också en sammanfattning av de olika
teman som kom fram under diskussionerna.
Många olika frågeställningar framkom under diskussionerna men tre övergripande teman
dominerade samtalen:

1. Renskötarfamiljen som ett kugghjul: Alla är viktiga och alla har ett ansvar. Ingenting
behöver förklaras: alla vet vad de ska göra. Kvinnor gör ett oftast osynligt men viktigt
arbete inom renskötseln, där de sköter all ’markservice’. Bakom en aktiv renskötare
finns en hel familj och släkt som behövs för att renskötselarbetet ska fungera. Detta
släktnätverk skulle tappa kontakt med renskötseln om renskötaren inte längre var aktiv.
2. En kluvenhet till frågan om ungdomar inom samebyn ska satsa på renskötsel,
utryckt av både ungdomar och deras föräldrar/äldre släktingar.

Flera ungdomar uttryckte en önskan och ’dröm’ om att bli renskötare. Samtidigt menade
de att de får höra mycket negativt om renskötseln från sina föräldrar och sin släkt:
rovdjur, dålig ekonomi, exploateringar osv. På samma sätt uttryckte föräldrarna att de
gärna ville ge sina barn förutsättningar att fortsätta med renskötseln – eftersom det
betyder så mycket för identiteten, arvet och familjen - men att de också ville att barnen
skulle få ett bra liv, och att detta var svårt att förena då renskötseln idag har väldigt
svåra förutsättningar på grund av fördomar inom det svenska samhället, dålig ekonomi
osv. Både ungdomarna och deras släkt tyckte att samiska ungdomar idag är psykiskt
stressade och att det var direkt kopplat till alla markintrång och fördomar.

3. Svårigheter med att kombinera skolan/övrigt arbete med renskötselarbetet

Ingen förståelse från skolan när ungdomar behöver ta ’ledigt’ för att arbeta med renarna
och lära sig om renskötseln. Många kvinnor inom byn har jobb utanför renskötseln –
svårt att få det att fungera med renskötselåret.
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Minnesanteckningar
Vad betyder renskötseln för er?
-

Det är kul (flicka)

-

Renskötselåret är en trygghet med skiljningar och slakt och allt. Man vet vad som kommer
att hända. Alla människor har varit med hela tiden. Det är så familjärt. Man samlas just
kring renskötseln. Det är en frihet- man jobbar åt sig själv (ung man).

-
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Har man varit med i det sedan man var liten är det som ett beroende. Man kan inte släppa
det (kvinna)
Det är mitt liv (kvinna).

De vill (föräldrarna/släkten) att man ska föra vidare sitt arv, men det vore kul om de sade
något positivt om det… Det blir dubbla budskap. Det är min dröm (att bli renskötare) men
jag vet inte hur det skulle vara… (ung kvinna).
Jag är född och uppvuxen med renar, det är en del av mig. Det är svårt att förklara (pojke).
Jag ångrar inte att jag har levt med renar, jag hade gjort samma val. Ungdomar idag har
bättre skola och flera valmöjligheter. Alla generationer är viktiga. En kvinnas jobb med en
renskötare syns inte – den dagen ingen gör det (bakar, fixar kojan, syr osv.) då syns det
(kvinna).

Det är som ett kugghjul – alla har sitt ansvar och sin roll. Säger jag ’det blir skiljning i
morgon’ då behöver jag inte säga något mer – alla veta vad det innebär. Då ska det fixas mat
och allt som behöver förberedas (kvinna).

Om en renskötare försvinner då försvinner det för hela familjen. Det märks så tydligt när
någon i den äldre generationen går bort – hur spänner man ett renskinn? –då försvinner den
kunskapsbanken om samisk renskötsel (kvinna).
Vi är alla viktiga på olika sätt. Märks på en skiljning med allt som ska finnas – mat, ved, allt
som ska förberedas. Barnen är med, på allt och alla möten, om rovdjur och allt – de vet vad
det är. Hur hög puls har inte alla haft idag (p.g.a. diskussionerna om gruvan)? (kvinna).
Det är ett orosmoment med vindkraft-snurrar och allt annat (kvinna).

Även om man inte direkt jobbar med renskötseln så anpassar man sitt liv och sitt jobb efter
renskötselåret- man söker semester när det är kalvmärkning och hoppas att det funkar. Om
brorsan skulle sluta (med renskötseln) då har inte jag någon koppling längre (kvinna).
Idag är det en annan psykisk och fysisk belastning. Ungdomar är mer stressade idag än
tidigare. Jag har också sett hur den administrativa bördan har ökat enormt (på samebyn).
Det är en stressfråga – man ska bevaka allting (kvinna).

Det är stressfråga, den ekonomiska biten, det uppkom på grund av kostnadsökningen och
köttpriset har inte följt med. Tidigare fanns det inga motorcyklar, man gick. Skogsskövlingar
var inte på samma sätt. Det är en krock mellan det svenska ekonomiska systemet och
traditionell samisk renskötsel (kvinna).
Det finns ingen förståelse från skolan eller jobbet –”Varför ska ni vara lediga igen?” (när
man behöver ta ledigt för att var med i renskötselarbetet). De förstår inte att jag och barnen
inte ska vara ’lediga’, vi ska arbeta, det är en annan skola (det man lär sig om renskötseln)
(kvinna).
Det blir en ondcirkel – lärarna säger: ”Om barnen inte gör bra ifrån sig i skolan så får de
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-

-

-

inte ledigt”. Så det blir som en bestraffning om de inte får ledigt för att jobba med renarna
(kvinna).

Man har en hel vecka med möten på jobbet så blir det skiljning och då tänker jag ”hur ska jag
rensa med outlook så att jag kan ta ledigt [och vara med på skiljning]? ”(kvinna).
En del av mina klasskompisar måste hjälpa till med renskötseln och då får de skoluppgifter
med sig, men det går ju inte. Man kan inte göra skoluppgifter i renskogen. Jag känner stress
över ”nu är det skiljning, nu är det skolarbete ” - det är inte psykiskt bra. Jag måste plugga
vidare ”i fall att” renskötseln inte går ihop ekonomiskt [och jag behöver skaffa annat jobb]
och det känns så jobbigt. Jag hade inte velat ha renar bara för att visa upp dem för turister –
jag vill hålla på med det på heltid – jag vill inte bli turistföremål (ung kvinna).

Umeå var ju kulturhuvudstad men det var ju helt sjukt. Folk kan ju ingenting om samer, de
tror typ att vi bor i kåtor utanför stan. Och sedan när vi ska synas säger de ”kom och visa
upp er”. Vi är alla individer och vi ska inte behöva försvara oss som samer hela tiden. Om
någon vill att jag ska hitta på något och jag säger nej jag har inte råd då tror de typ att jag får
en tusenlapp för att någon har kört på en ren utanför Umeå (ung kvinna).
Alla de som sitter i samråd kring gruvor osv., de är väl inte så långt från övriga i det svenska
samhället med sina fördomar och då ska vi sitta i samråd med dem (kvinna).
Samråd tar så mycket tid. De förutsätter alltid att allting löser sig med pengar: ”Här får ni
ersättning” (kvinna).

De som har gått i min klass, de vet om mig, men en del tror redan att vi är typ döda [ett dött
folk] – folk lär sig ingenting om oss i skolan – det borde lagstiftas [att alla måste lära sig vår
situation] (ung kvinna).
Utfodring – det är inte samma sak som när renen går på naturbete (kvinna).

Vad förmedlar vi för kunskap till våra barn? Jag känner en kluvenhet – vill vi att de ska
fortsätta med renskötseln eller inte? Vi måste ge dem förutsättningar… men vi vill också att
de ska ha det bra [och det är svårt att få det bra som renskötare] (kvinna).
Är det ekonomiskt hållbart med gruvor? Nu har vi en gruvboom men som vi ser med
Northland som gått i konkurs så är det inte ”att bara” öppna en gruva. För 20 år sen skulle
man sälja ut LKAB, och nu tar LKAB in jättemycket pengar till staten, men alla säger att det
är dåliga tider igen nu (ung man).

Många har bisysslor idag. De jobbar åt gruvföretagen så de sitter på två stolar när de också
håller på med renskötsel. P1 gjorde en bra dokumentär om Per-Ola Blind ”Renskötaren som
lade av” i Kiruna (kvinna).

Trots att jag vill gärna att mina barn ska hålla på med renskötseln så vill jag att de ska ha det
bra (kvinna).
Vad signalerar vi till våra barn? (kvinna).

Jag tror att vi ungdomar har det mycket svårare idag. Vi har mindre marker och vi mår
dåligt. Där är kopplingen (ung kvinna).
Det krävs ett dubbelarbete för att få renskötseln att fungera ekonomiskt (kvinna).
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Bilaga 2 - Bolidens yttrande till Bergstaten och forskarnas svar

2015-09-01

Bergsstaten
mineinspect@bergsstaten.se

Endast per e-post

Dnr BS 22-1179-2014

Bemötande av Semisjaur-Njarg samebys yttrande över ansökan om bearbetningskoncessionen Laver K nr 1
1

INLEDNING

Boliden har tagit del av Semisjaur-Njarg samebys (”Samebyn”) yttrande av den
26 juni 2015.
Samebyns yttrande är i huvudsak baserat på en ingiven rapport vars huvudsyfte är
att lyfta fram och synliggöra Samebyns perspektiv på hur Bolidens planerade
gruva i Laver kan komma att påverka Samebyn. Rapporten innehåller dels en beskrivning av Samebyns nuvarande verksamhet, dels en beskrivning av olika tänkbara framtidsscenarion för Samebyn med eller utan en gruvetablering. Vidare
innehåller rapporten bland annat argumentation i rättsliga frågor och rörande
Bolidens MKB-process.
Samebyns yttrande förändrar inte Bolidens inställning. Boliden vidhåller sin
ansökan. Bolaget vill dock bemöta Samebyns yttrande på ett antal punkter.
Den fortsatta framställningen följer i huvudsak strukturen i Samebyns yttrande.
Först bemöts Samebyns konsekvensanalys (avsnitt 2 nedan). Därefter lämnas
vissa synpunkter på den ingivna forskarrapporten (avsnitt 3). Sedan bemöts
Samebyns rättsliga argumentation om samernas legala rättigheter (avsnitt 4) och
om minerallagen och miljöbalken (avsnitt 5). Slutligen lämnas synpunkter på den
fortsatta handläggningen (avsnitt 6).

2

OM SAMEBYNS KONSEKVENSANALYS

2.1

ALLMÄNT

Samebyns yttrande och den ingivna rapporten överensstämmer i stort med utredningen i Bolidens MKB när det gäller beskrivningen av Samebyns verksamhet
och de utmaningar som Samebyns renskötsel står inför. Även om samebyns
utredning är betydligt mer detaljerad, är det få aspekter som inte fångas in av den
beskrivning som ges i Bolidens MKB, vilken tagits fram i samverkan med Samebyn. (Se Bolidens MKB, avsnitt 8.10 om rennäring, och särskilt avsnitten om
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direkta konsekvenser, indirekta och funktionella konsekvenser, kumulativa konsekvenser och sociala konsekvenser.)
Av Samebyns yttrande framgår att det är bortfallet av betesmark och de konsekvenser detta medför som blir den allvarligaste konsekvensen av en gruvetablering. Även detta har beskrivits i Bolidens MKB.
Den mest betydande skillnaden mellan Bolidens MKB och Samebyns kompletterande utredning torde ligga i hur man bedömer och värderar den långsiktiga betydelsen för Samebyn och dess renskötsel av de konskevenser som gruvan medför.
Boliden har uppfattningen att det går att lindra eller kompensera för många av de
negativa konsekvenserna med en gruvetablering och att Samebyns renskötsel i
stort inte är hotad. Samebyn tycks nu mena att den samlade påverkan blir så stor
att det inte är meningsfullt med skadelindrande eller kompenserande åtgärder.
Boliden tolkar detta som en ändring i förhållande till vad Samebyn gav uttryck för
i samråden i samband med MKB:n.
Boliden konstaterar också att bolaget även i vissa mindre frågor har en delvis annan uppfattning än den som presenteras i Samebyns yttrande. Nedan redovisas
några viktiga punkter där parterna har skilda uppfattningar.
2.2

STÖRNINGSZONER

Boliden och Samebyn är eniga om att det finns en störningszon kring en gruva
med tillhörande anläggningar. I denna störningszon påverkas renarnas betesro av
till exempel buller och fordonsrörelser. Detta är en aspekt som framhålls i Bolidens MKB (Se MKB:n, särskilt avsnitten 8.10.5.1 och 8.10.5.2).
I Samebyns yttrande och den tillhörande rapporten har antagits att det finns en
störningszon på 10 km runt hela gruvområdet och att renhjorden kommer att undvika denna zon. Detta är inte realistiska antaganden.
Ett gruvområde består av flera olika delområden och aktiv störande verksamhet
bedrivs aldrig kontinuerligt över hela industriområdet. För stora delar av gruvområdet pågår så gott som aldrig någon verksamhet invid renstängslet i områdets
gräns. På många ställen styrs stängslets placering av gränsen för riskområdet för
stenkast vid sprängning. Bolidens erfarenhet är att på sådana områden kan renarna
beta omedelbart invid stängslet.
Bolidens erfarenhet är också att det endast är på ett fåtal platser som störningarna
kommer att bli så påtagliga att renarna helt undviker att beta inom störningszonen.
Renar kan ofta både vistas och beta i närheten av vägar eller industrianläggningar.
Men givetvis kan betesron störas och andra negativa effekter uppkomma även i
områden där renar stundtals vistas och betar. Det är svårt för Boliden att exakt
kvantifiera inverkan av störningszoner. Uppföljande utredningar kan behövas
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efter en gruvetablering för att säkerställa att rätt lindrande och kompenserande
åtgärder vidtas.
2.3

BETESFÖRLUSTER

I Samebyns yttrande anförs att betesbortfallet vid en gruvetablering kan bli betydligt större än de sex till åtta veckor som angetts i Bolidens MKB. Enligt den åberopade rapporten kan det bli fråga om ett betesbortfall på upp till tre månader för
den grupp renskötare vars renar betar vid Laver.
Boliden vill först klargöra att uppskattningen av betesbortfallet i Bolidens MKB
utgår från uppgifter som lämnades av Samebyn. Det gäller även övriga uppgifter i
MKB:n om Samebyns markanvändning och om konsekvenserna för Samebyns
renskötsel av en gruvetablering. Boliden samrådde kontinuerligt med Samebyn i
samband med att MKB:n upprättades.
De nya slutsatser om ett omfattande betesbortfall som nu redovisas i Samebyns
yttrande, tycks vara grundade till stor del på antagandet om en mycket omfattande
störningszon runt gruvområdet. Som framgått ovan anser Boliden att det
antagandet är felaktigt.
2.4

OREALISTISKA ANTAGANDEN

Boliden anser att Samebyns yttrande, och än mer den tillhörande rapporten, över
lag målar upp en alltför negativ bild av de framtida konsekvenserna av en gruvetablering. Man utgår från att ett flertal olika faktorer ska utfalla negativt och att
åtgärder för skadelindring eller kompensation ska fungera dåligt eller inte alls.
Vad som återgetts ovan om störningszoner är bara ett exempel. Boliden menar
också att exemplet om hur rovdjurstrycket skulle öka i Laver ifall bl a Storsundsgruppen förlorade sina betesmarker är överdrivet. Antagandet om att Storsundsgruppen försvinner utgår från att det betesområdet skulle föras över till en norsk
sameby. I Storsundsområdet skulle därför fortfarande finnas renar, om än inte från
Samebyn.
Boliden instämmer i att en gruvetablering kommer att ha betydelsefulla effekter
på samebyns verksamhet, framför allt för Lavergruppen. Men effekterna är inte så
allvarliga som Samebyns utredning antyder och många konsekvenser går att motverka.
2.5

DISTINKTIONEN MELLAN SAMISK RENSKÖTSEL OCH
BOLAGSFINANSIERAD RENFARMNING

Med utgångspunkt i den typ av antaganden som redovisats ovan, görs i Samebyns
yttrande och den tillhörande rapporten en bedömning av de långsiktiga konsekvenserna för Samebyn. Effekten som förutspås är antingen att renskötseln läggs
ned helt och hållet eller att den förvandlas till vad man kallar ”bolagsfinansierad
renfarmning”.
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Boliden anser att konsekvenserna inte kommer att bli så allvarliga som Samebyn
befarar. Boliden är medvetet om att traditionell renskötsel står inför många utmaningar. Och bolaget förstår att en gruvetablering innebär ytterligare hinder som
måste övervinnas. I den delen kommer Boliden att vara behjälpligt med skadelindrande åtgärder och kompensationsåtgärder. Som nämnts i MKB:n kommer bolaget
också att genomföra uppföljningar för att säkerställa att skadelindrade åtgärder
och kompensationsåtgärder motsvarar de verkliga konsekvenser som uppstår.
Vissa effekter av en gruvetablering kan inte undvikas och det kommer att krävas
ökad utfodring eller en minskning av antalet renar. Boliden vill dock ifrågasätta
distinktionen mellan å ena sidan den nuvarande renskötseln, som i den ingivna
rapporten beskrivs som ”en livskraftig, bärkraftig och samisk renskötsel” och å
andra sidan ”en bolagsfinansierad renfarmning”. Stödutfodring med hjälp av bidrag, liksom ersättningar av andra slag, förekommer i rennäringen redan idag.
Även om en gruvetablering skulle leda till att inslagen av stödutfodring och kompensation ökade, skulle det vara fråga om en gradskillnad och inte en artskillnad.
2.6

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER TILL FÖLJD AV EN GRUVETABLERING

En gruvetablering skulle inte bara medföra negativa konsekvenser för samebyn.
Den skulle också öppna för möjligheter.
Bland de problem som Samebyn beskriver nämns den stora arbetsbördan vid utfodring. Utfodring är något som Boliden skulle kunna vara behjälpligt med. Och
när ett sådant system finns på plats kan det givetvis användas även i andra sammanhang än i samband med bolagets kompensationsåtgärder.
En gruva skulle också kunna ge möjlighet till alternativ sysselsättning för den som
vill syssla med rennäring på deltid. På så sätt skulle det kunna bli lättare för
renskötarna att få extra hjälp vid tillfällig arbetsbelastning.
Även i övrigt skulle Boliden gärna vara behjälpligt med både ekonomiskt och
annat stöd i de fall Samebyn skulle vilja utveckla eller anpassa sin verksamhet.

3

BRISTER I DEN INGIVNA FORSKARRAPPORTEN

3.1

ALLMÄNT

Den utredning som Samebyn gett in är sammanställd av Rebecca Lawrence vid
Stockholms universitet och av Rasmus Kløcker Larsen vid Stockholm Environment Institute.
Rapporten presenteras som ett forskningsarbete. Det klargörs dock att den ännu
inte har genomgått den akademiska granskningsprocessen. Vidare anges att rapporten bland annat riktar sig till beslutsfattare hos myndigheter, domstolar och
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regeringen. Eftersom rapporten presenteras som ett forskningsarbete och ett
beslutsunderlag vill Boliden framhålla att rapportens uttalade huvudsyfte är att
lyfta fram Samebyns perspektiv. Detta präglar givetvis rapportens innehåll. Det är
alltså inte fråga om något objektivt utlåtande över sakförhållanden i ärendet.
Även med beaktande av att rapporten syftar till att lyfta fram Samebyns perspektiv, måste det konstateras att den är behäftad med många brister – i vart fall
om den ska betraktas som en forskningsrapport och inte bara som en partsinlaga. I
denna inlaga påvisar Boliden bland annat ett flertal sakfel och ett vinklat urval av
information. Givetvis kan misstag ske och det är naturligt att omfattande rapporter
innehåller ett och annat fel, men i detta fall är det uppenbart att felaktigheterna i
allt väsentligt går i en viss riktning. Det förefaller som att författarnas personliga
engagemang i sakfrågan kan ha påverkat urval, tolkning och presentation av
materialet i rapporten.
Boliden har därför funnit det nödvändigt att nu lämna vissa närmare kommentarer
om rapportens brister. Men Boliden vill betona att man inte på något sätt kritiserar
de samebyar eller enskilda renskötare som medverkat i utredningen. Kritiken
riktas mot forskningsrapporten.
3.2

FRAMTIDSSCENARION BASERADE PÅ OREALISTISKT
NEGATIVA ANTAGANDEN

I rapporten beskrivs vissa möjliga framtidsscenarion för Samebyn, med eller utan
en gruvetablering. Tonen i scenarioanalysen är genomgående dyster. Den antagna
framtiden beskrivs i presens, som ett pågående faktum, med infogade citat från
oroliga samebymedlemmar. Det är ett dramaturgiskt effektivt grepp, men det gynnar inte en allsidig belysning av sakfrågorna i en forskningsrapport som uppges
rikta sig till beslutsfattare av olika slag. Tekniken med att återge citat eller påståenden, vars sanningshalt och substans inte närmare utreds, är för övrigt ett grepp
som används även på många andra ställen i rapporten. Syftet verkar ofta vara att
ge en allmänt negativ bild av Boliden och av en eventuell gruvetablering. Boliden
återkommer till detta nedan, bland annat i avsnittet om Aitikgruvan.
De framtidsbeskrivningar som ges i utredningen är starkt vinklade. Scenariona
byggs upp genom en serie antaganden om olika negativa utfall staplade på
varandra. Som framgått ovan är flera av dessa antaganden orealistiskt pessimistiska, till exempel i fråga om störningszoner och effekter av rovdjurstryck. I en
forskningsrapport hade det i vart fall varit intressant med en presentation av fler
scenarion baserade på andra antaganden och även sådana med för renskötseln mer
gynnsamma utfall. Framställningen hade också tjänat på en mer neutral ton.
3.3

ALLMÄNT OM BESKRIVNINGARNA RÖRANDE AITIK OCH
MKB-PROCESSEN FÖR LAVER

Rapportens brister framträder kanske allra tydligast i de avsnitt som behandlar
redan inträffade och för Boliden kontrollerbara förhållanden, så som avsnittet om
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Gällivare skogssamebys erfarenhet av Aitikgruvan och avsnittet om Bolidens
MKB-process i Laver. Även i dessa delar karaktäriseras utredningen av att författarna lyft fram enskilda uppgifter och citat, men utelämnat annan information. Det
förekommer även många rena sakfel. Det framstår inte som meningsfullt att nu i
detalj bemöta alla felaktigheter, men Boliden vill ändå framhålla ett par exempel
för att därigenom skapa en mer nyanserad bild.
3.4

AVSNITTET OM AITIKGRUVAN

Beträffande Gällivare skogssamebys erfarenheter från Aitikgruvan påstås felaktigt
att Boliden planerar för en utökning av produktionen till 60 miljoner ton, där ett
nytt sandmagasin måste byggas inom samebyns område. Vidare påstås att samebyn trots detta inte involverats i någon konsekvensutredning. Boliden har inga
planer på en sådan utökning. Den dag då Boliden eventuellt börjar planera expansioner av sådant slag kommer samebyn att informeras och involveras. Sådana
samråd sker redan idag beträffande befintlig och planerad verksamhet. Regelbundna möten hålls vid flera tillfällen per år och särskilda samråd sker vidprojekt
som berör samebyn. Verksamhetens utformning anpassas bland annat utifrån
sådana samråd.
Det påstås, som rapporttexten måste förstås, att Boliden inte betalar ersättning för
samebyns ökade arbetsbörda, för kostnader för utfodring och för förlust av betesmark i anslutning till Aitikgruvan. Påståendena är felaktiga. Boliden har flera
avtal och överenskommelser med Samebyn om sådan ersättning. Ersättningar har
därutöver betalats ut i enlighet med myndighetsbeslut vid tillståndsgivning.
Av rapporten kan man också få intrycket att renar ofta dödas av fordon inom
Aitiks gruvområde eller att de ofta drunknar på sandmagasinet. I rapporttexten
återges kortfattade citat och refererat med innebörden att renar dödas på sådana
sätt. Därefter uppges att renskötarna ska ha berättat att de ”alltid ska vara på vakt
för telefonsamtal från bolaget där man får vara beredd att samla in döda renar”.
Det återges också uppgifter om att Boliden inte betalar ersättning för renar som
förloras på gruvområdet. Den bild som presenteras blir härigenom kraftigt
missvisande. Det förekommer vid enstaka tillfällen att renar dödas. Boliden
strävar efter att helt undvika sådana incidenter och i de sällsynta fall som förekommer utbetalas givetvis ersättning till ägaren, antingen av Boliden eller från
eventuell fordonsförsäkring. Ersättning utbetalas i enlighet med Trafikverkets
normer.
Med tanke på vad som anförts om att renar tar sig in genom trasiga stängsel, kan
det också nämnas att Boliden har ett entreprenadavtal med samebyn som innebär
att denna sköter tillsynen av renstängslet. Avtalet ger givetvis Samebyn rätt till
ersättning för detta arbete.
Det påstås också att samebyn själv tvingas bekosta hagar i gruvområdet. Boliden
vet inte vilka hagar som i sådant fall åsyftas. Såvitt Boliden känner till betalar
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bolaget för nödvändiga hagar liksom för den renbro som anlagts över stickspåret
in till gruvan. Boliden ersätter också helikoptertid för att samla och driva ut renar
från gruvområdet vid behov.
Boliden påstår inte att Gällivare skogssameby inte skulle drabbas av olägenheter
till följd av Aitikgruvan. Det är ofrånkomligt att gruvan inverkar på renskötseln i
vissa avseenden. Men den bild som målas upp i utredningen, med hjälp av lösryckta och ofta felaktiga uppgifter, är inte korrekt.
3.5

AVSNITTET OM MKB-PROCESSEN FÖR LAVER

Även beskrivningen av MKB-processen kring Laverfyndigheten är missvisande
och innehåller många felaktigheter. I den mån beskrivningen rättvisande återger
vad berörda personer inom Samebyn sagt, så finns det en tydlig diskrepans mellan
vad som sagts till Boliden under processens gång och vad som sagts till rapportförfattarna.
Boliden anser att MKB-processen i huvudsak har fungerat bra, även om det alltid
finns utrymme för förbättringar. En annan sak är att Boliden och Samebyn har
olika uppfattning om ifall en gruvetablering är önskvärd eller inte. Denna inneboende intressemotsättning kan givetvis ha medfört att Samebyn känt en viss misstänksamhet även inför MKB-processen.
Ett talande exempel, på hur argumentationen i rapporten byggs upp, är beskrivningen av hur Samebyns inställning till gruvan har redovisats av Boliden. I rapporten görs en poäng av att det ”[i] ett tidigt utkast” till Bolidens rennäringsanalys
inte framkom att Samebyn var emot gruvan. Boliden anser inte att det är märkligt
att detta inte framkom i ett tidigt utkast. Efter att Samebyn påpekat saken skrevs
det in i dokumentet. Ett av syftena med att skicka tidiga utkast till Samebyn var
just att de skulle få tillfälle att påpeka sådant som de ansåg vara viktigt att
framhålla.
Det påstås vidare att det faktum att Samebyn var emot gruvan istället ska ha
skrivits in ”i ett sekretessbelagt avtal”. Man vill i rapporten ge sken av att Boliden
skulle ha försökt hemlighålla samebyns avvikande åsikter. Återigen är det fråga
om felaktiga uppgifter.
Det avtal som åsyftas torde vara det samverkansavtal avseende MKB-processen
som Boliden och Samebyn ingick. Avtalets syfte är att reglera formerna för MKBprocessen. Bland annat klargörs att Boliden ska ersätta Samebyn för visst arbete i
processen. Avtalet träffades i enlighet med de rekommendationer som lämnats av
SSR (Svenska Samernas Riksförbund) och Sametinget (se SSR:s och Sametingets
broschyr Samisk markanvändning och MKB, 2010, särskilt sid 17 f).
Avtalet är inte sekretessbelagt. I fråga om sekretess anges i avtalet att parterna kan
behöva iaktta sekretess kring information som enligt vad den andra parten med7 (10)
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delar är av känslig karaktär. Som exempel nämns bland annat uppgifter som är av
känslig natur på grund av särskilda kulturella eller sociala skäl.
Avtalet innehåller inte heller någon skrivning om att samebyn är emot gruvan.
Vad som anges i avtalet är att Samebyn inte i och med samverkansavtalet har tagit
ställning i fråga om sin inställning till etablering av en gruva.
En annan sak som tas upp i forskningsrapporten är att Samebyn hade önskat mer
detaljerad information om den eventuella framtida gruvan. Här skulle Boliden
vilja förklara bakgrunden till att bolaget inte kunnat tillmötesgå alla önskemål om
ökad detaljeringsgrad. Boliden har sträckt sig väldigt långt för att ta fram relevanta och utförliga underlag, betydligt längre än vad som är brukligt i koncessionsärenden. Men i det skede som projektet nu befinner sig – när Boliden
efter att ha påträffat en fyndighet ansöker om bearbetningskoncession för att säkra
rättigheterna till fyndigheten – är det inte möjligt att exakt avgöra detaljer som var
vägar ska dras eller var enskilda objekt ska placeras. Detta har Boliden framhållit
under MKB-processen. Att detaljeringsgraden inte kan vara alltför hög i ansökan
och MKB är ett faktum som lagstiftare och myndigheter har accepterat och framhållit i förarbeten (se t ex prop 1997/98:90 sid 218-220). Det är alltså inte så att
Boliden valt att undanhålla någon information. Det har i detta skede inte varit
möjligt att ta fram tillförlitlig information med den efterfrågade detaljeringsgraden.
Boliden vill också göra ett förtydligande till rapportens diskussion om avvägningen mellan skyddet av renbetesmark och skyddet av landbaserade Natura
2000-områden. Det är inte Boliden utan lagstiftaren – ytterst på EU-nivå – som
sätter ramarna för de prioriteringar som ska göras vid sådana avvägningar, vilket
Boliden också förklarade under samrådet.
3.6

AVSLUTANDE SYNPUNKTER PÅ RAPPORTEN

Boliden finner det beklagligt att rapporten är behäftad med så många brister i
fråga om saklighet och objektivitet. Ämnet är nämligen viktigt och med en noggrannare faktakontroll och mer nyanserade resonemang hade rapporten kunnat bli
ett värdefullt inlägg i diskussionen om hur gruvetableringar i renskötselområdet
ska hanteras. Vissa inslag i rapporten har förvisso gett Boliden uppslag till hur
framtida samrådsprocesser kan förbättras. Men som beslutsunderlag i den pågående koncessionsprocessen är rapporten av högst begränsat värde.

4

BETRÄFFANDE SAMERNAS LEGALA RÄTTIGHETER

Samebyn gör gällande att ett beslut om bearbetningskoncession skulle strida mot
ett flertal olika internationella konventioner. Boliden vill för det första invända att
ett beslut om bearbetningskoncession inte alls står i strid med de nämnda konventionerna. För det andra ska påpekas att Sverige har ett så kallat dualistiskt
rättssystem, där internationella konventioner blir bindande på nationell nivå först
när de har införlivats i nationell rätt. De i ärendet aktuella frågorna ska därför av8 (10)
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göras enligt svensk lag, som innehåller regler som säkerställer att adekvata avvägningar görs mellan de olika intressen som aktualiseras.

5

BETRÄFFANDE MINERALLAGEN OCH MILJÖBALKEN

5.1

ALLMÄNT

Vad Samebyn anför under avsnittet ”Minerallagen och miljöbalken” föranleder
ingen ändring av Bolidens inställning. Boliden vill dock göra ett antal kommentarer.
5.2

RIKSINTRESSEAVVÄGNING

Samebyn delar inte Bolidens uppfattning om hur avvägningen ska göras mellan
riksintressena för rennäring respektive mineralutvinning och man hade även
önskat ett mer utförligt underlag för avvägningen.
Boliden vidhåller vad bolaget tidigare anfört i denna fråga. Boliden har verkat för
att alla aktuella riksintressen så långt som möjligt ska kunna förenas. Boliden
menar också att en gruvetablering inte innebär ett hot mot samebyns renskötsel i
stort. I de delar där det alltjämt råder en konflikt mellan riksintressena anser Boliden att det utifrån ett långsiktigt samhälleligt perspektiv är mest lämpligt att riksintresset för mineralutvinning ges företräde.
5.3

NATURA 2000-TILLSTÅND OCH BEARBETNINGSKONCESSION

Samebyn tar upp frågan om hur reglerna kring Natura 2000-tillstånd, särskilt 4
kap. 8 § miljöbalken, förhåller sig till koncessionsprocessen. Detta är en fråga
som även har diskuterats i många andra sammanhang. Boliden är medvetet om att
ett Natura-2000 tillstånd kommer att behövas för att få etablera en gruva i Laver
av den storlek som beskrivits i ansökan. Detta är en följd av lagtexten i 4 kap. 8 §
miljöbalken och av EU-domstolens och Högsta domstolens praxis. Enbart en
bearbetningskoncession utgör alltså inte ett slutligt avgörande av tillåtligheten
enligt Natura 2000-reglerna. Likväl har Boliden tagit fram ett omfattande
underlag om påverkan på Natura 2000-området, som i och för sig är tillräckligt för
en Natura 2000-tillståndsprövning. Något Natura 2000-tillstånd söks inte i denna
process hos Bergsstaten, men detta utgör inget hinder mot att meddela en bearbetningskoncession.
5.4

BOLIDENS MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Samebyn anser inte att Bolidens MKB är tillräckligt långtgående i frågor om påverkan på Natura 2000-området Piteälven och hemställer att Bergsstaten förelägger om komplettering. Boliden vill framhålla att MKB:n innehåller mycket
omfattande utredning om påverkan på naturvärden och i synnerhet om påverkan
på Natura-2000-områden och skyddade arter. Frågorna behandlas på flera ställen i
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Bolidens MKB, men särskilt kan hänvisas till bilaga B10, Utredning om Natura
2000. Bolidens MKB och tillhörande underlagsrapporter torde i detta avseende
vara en av de mest omfattande utredningar som gjorts i ett bearbetningskoncessionsärende.

6

DEN FORTSATTA HANDLÄGGNINGEN

Boliden noterar att Samebyn avser att inkomma med ytterligare material som ska
belysa den samlade påverkan som konkurrerande markanvändning har på renskötseln i Sverige idag och i framtiden. Sådana frågor har diskuterats redan i Samebyns nu ingivna yttrande. Boliden kan inte se att det saknas uppgifter som är nödvändiga för att avgöra frågan om bearbetningskoncession. En eventuell komplettering bör därför ske snart, så att inte ärendet uppehålls i onödan.
Samebyn har begärt muntlig förhandling i ärendet. Enligt förvaltningslagen finns
en rätt för en part i ett ärende om myndighetsutövning mot enskild att lämna
uppgifter muntligt, om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Syftet
är inte att det ska hållas muntliga förhandlingar i förvaltningsärenden, liknande
dem som förekommer i domstol, utan just att en part ska få lämna uppgifter muntligen till exempel via en informell telefonkontakt (prop 1985/86:80 sid 25). Boliden överlämnar åt Bergsstaten att handlägga ärendet på det sätt myndigheten
finner lämpligt, men noterar samtidigt att Samebyn hittills inte haft några svårigheter att lämna uppgifter skriftligen.
Boliden hemställer att Bergsstaten så snart som möjligt tar ärendet till beslut.
Med vänlig hälsning,
Boliden Mineral AB

David Granberg
Bolagsjurist

Anders Forsgren
Projektledare affärsutveckling
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Rebecca Lawrence
Forskare
Statsvetenskapliga institution
Stockholms universitet

Rasmus K. Larsen
Forskare
Stockholm Environment Institute

2 oktober 2015
Bemötande av Bolidens yttrande (2015-09-01) angående Semisjaur Njarg
samebys yttrande
Forskarna Rebecca Lawrence (Stockholms universitet) och Rasmus Kløcker Larsen
(Stockholm Environment Institute) har blivit ombedda av Semisjaur Njarg sameby att
bemöta de punkterna i Bolidens yttrande (2015-09-01) till Bergsstaten rörande
forskarnas forskningsrapport som blev inlämnad av samebyn som en del av sitt
yttrande till Bergsstaten (2015-06-26).
1. Forskarrapporten	
  och	
  Bolidens	
  analys	
  överens	
  om	
  centrala	
  slutsatser	
  
	
  
Forskningsrapporten och Bolidens egen analys överensstämmer i de mest centrala
frågorna. Både kommer fram till slutsatsen att en gruva skulle innebära så pass stora
markförluster för Semisjaur Njargs sameby att renhjorden måste minskas och att
renskötare kommer att tvingas lägga ned med sin renskötsel1. Detta medger Boliden
även implicit genom att föreslå att alternativ sysselsättning kan erbjudas för renskötare
under rubriken ”Kompensationsåtgärder” i sin inlämnade MKB2. Den väsentliga
skillnaden mellan de olika underlagen ligger i hur dessa konsekvenser analyseras.
Medan Boliden exempelvis inte har analyserat dessa konsekvenser vidare, har
forskningsrapporten i detalj analyserat de långsiktiga konsekvenserna av en minskad
renhjord och att flera renskötare tvingas lämna renskötseln.

1	
  Se	
  Bolidens	
  inlämnade	
  MKB	
  till	
  Bergsstaten,	
  ”LAVER	
  -‐	
  ANSÖKAN	
  OM	
  

BEARBETNINGSKONCESSION	
  Miljökonsekvensbeskrivning”	
  2014-‐09-‐15,	
  s.	
  80	
  

2	
  Ibid.	
  s.	
  82	
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Bolidens analys och forskningsrapporten skiljer sig även i olika detaljfrågor, vilka
utvecklas nedan, men återigen, i de centrala frågorna är både underlagen överens i
sina slutsatser.
2. Allmänt	
  
	
  
Forskningsrapporten är den första av sitt slag i Sverige, där den berörda samebyns
perspektiv på en planerad etablering utreds med stöd av forskare (med oberoende
forskningsmedel) i samarbete med samebyn själv.
I Sverige är den sedvanliga praxisen att miljökonsekvensutredningar görs av
exploatörer själva (eller dess konsulter). Även om samebyar har fått ett ökat inflytande
över sådana processer de senaste åren, har vår pågående forskning kunnat
dokumentera en växande kritik mot MKB processer från samiskt håll. Samebyar
uppger bl.a. att deras perspektiv och traditionella kunskap inte inkluderas på ett
tillfredsställande sätt. Vidare ger vissa samebyar utryck för en kritik mot vad som
upplevs som en maktobalans i systemet, då det är just exploatören som ska
finansiera/styra utredningen.
Vår rapport har till syfte att redovisa just Semisjaur Njargs syn på den planerade
gruvan. Detta är ett legitimt och vanligt angreppssätt inom flera samhällsvetenskapliga
discipliner och främst aktionsforskning, i de sammanhang då vissa gruppers
perspektiv (i detta fall samiska perspektiv) historiskt har marginaliserats3. Det tycks
finnas ett antagande bland vissa aktörer att forskare blir partiska genom att lyfta fram
just ett samiskt perspektiv. I exempelvis Bolidens kommentarer till
forskningsrapporten tycks de mena att vi på något osystematiskt eller ometodiskt sätt

3	
  Se	
  exempelvis	
  Greenwood,	
  D.	
  J.,	
  &	
  Levin,	
  M.	
  (2007)	
  Introduction	
  to	
  Action	
  Research:	
  Social	
  
Research	
  for	
  Social	
  Change.	
  London:	
  Sage	
  och	
  även	
  Howitt,	
  R.,	
  (2005)	
  ‘The	
  Importance	
  of	
  Process	
  
in	
  Social	
  Impact	
  Assessment:	
  Ethics,	
  Methods	
  and	
  Process	
  for	
  Cross-‐cultural	
  Engagement’,	
  Ethics,	
  
Place	
  and	
  Environment,	
  Vol.	
  8.,	
  No.2,	
  209-‐221.	
  Forskningen	
  har	
  även	
  haft	
  som	
  ambition	
  att	
  ta	
  så	
  
stor	
  hänsyn	
  som	
  möjligt	
  till	
  den	
  traditionella	
  kunskapen	
  hos	
  samebymedlemmarna,	
  i	
  linje	
  med	
  
Akwé:	
  Kon	
  Guidelines	
  (Secretariat	
  of	
  the	
  Convention	
  on	
  Biological	
  Diversity,	
  2004),	
  riktlinjer	
  som	
  
tagits	
  fram	
  inom	
  ramen	
  för	
  artikel	
  8(j)	
  Konventionen	
  om	
  Biologisk	
  Mångfald,	
  i	
  förhållande	
  till	
  
urfolks	
  och	
  lokalsamhällens	
  traditionella	
  kunskap.	
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har tagit fram vårt material, och därigenom gjort ett skevt urval för att uppnå ett visst
syfte. Det handlar inte om att vara partisk eller opartisk, utan att genom robusta
samhällsvetenskapliga metoder lyfta fram ett samiskt perspektiv som sällan ges
utrymme i MKB utredningar som görs i Sverige4.
Även om denna typ av forskningsrapport är ny för Sverige, finns det en lång tradition
av sådana utredningar runt om i världen5. Det är dock förståeligt att denna typ av
utredning, med dess metodik, kan framstå som något främmande i en svensk kontext.
Därför utvecklas rapportens metodik nedan.
3. Framtidsscenarion	
  baserade	
  på	
  det	
  mest	
  sannolika	
  utfallet	
  	
  
Scenarioanalys är en mycket vanlig och vedertagen metod runt om i världen vad gäller
framtida förändringar i olika slags miljöer. Framtiden är förstås osäker med många
olika faktorer som kan påverka händelsens förlopp. Syftet med scenarioanalys är inte
att fastställa hur framtiden ska bli, utan att bygga upp olika troliga berättelser om hur
den mest sannolikt blir, om en viss förändring sker6. I rapporten redovisas därför de
två scenarion som är mest ”sannolika”, om det blir en gruva i Laver.

4

Se exempelvis Lawrence,	
  R.,	
  Raitio,	
  K.,	
  (kommande)	
  ”Academia	
  and	
  activism	
  in	
  Saami	
  research:	
  
negotiating	
   the	
   blurred	
   spaces	
   between”,	
   in	
   “Ethics	
   in	
   Indigenous	
   Research	
   –	
   Past	
   Experiences,	
  
Future	
  Challenges”,	
  Anthology,	
  Vaartoe/CeSam:s	
  skriftserie,	
  Cemtrum	
  för	
  samisk	
  forskning,	
  Umeå.	
  
5	
  Se	
  exempelvis	
  Vanclay,	
  F.,	
  Esteves,	
  A.M.,	
  	
  Aucamp,	
  I.,	
  Franks,	
  D.,	
  M.,	
  2015.	
  Social	
  Impact	
  
Assessment:	
  Guidance	
  for	
  assessing	
  and	
  managing	
  the	
  social	
  impacts	
  of	
  projects,	
  International	
  
Association	
  of	
  Impact	
  Assessment;	
  och	
  Vanclay,	
  F.	
  2003.	
  International	
  Principles	
  For	
  Social	
  
Impact	
  Assessment.	
  SIA	
  Principles.	
  Impact	
  Assessment	
  and	
  Project	
  Appraisal,	
  volume	
  21,	
  number	
  
1,	
  March	
  2003,	
  s.	
  5–11.	
  
6	
  Se	
  exempelvis	
  Duinker,	
  P.,	
  N.;	
  Greig,	
  L.A..,	
  (2007)	
  Scenario	
  analysis	
  in	
  environmental	
  impact	
  
assessment:	
  Improving	
  explorations	
  of	
  the	
  future,	
  Environmental	
  Impact	
  Assessment	
  Review,	
  
Volume	
  27,	
  Issue	
  3,	
  April	
  2007,	
  s.	
  206-‐219,	
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En gemensam nämnare för nästan samtliga metoder inom scenarioanalys är att de
skrivs i nutid7. Detta är således inget kontroversiellt inom forskningen.
Boliden menar att scenarioanalysen ger en alltför negativ bild. Hur olika scenarion
utmejslas är förstås kopplade till vems perspektiv man tar. I den scenarioanalysen som
redovisas i rapporten är det Semisjaur Njargs samebys perspektiv som ges utrymme.
Scenarioanalysen i rapporten är en sammanställning av 1) de diskussionerna och
workshops vi har haft tillsammans med samebyn 2) befintlig forskning på området 3)
erfarenheter från andra samebyar med befintliga gruvverksamheter. Till en början har
vi ställt mycket öppna frågor till renskötarna och deras familjer inom Semisjaur
Njargs sameby om hur de ser på en eventuell gruva och vilka konsekvenser de tror en
gruva kan få. Därefter har vi ställt följdfrågor och haft ett antal
uppföljningsdiskussioner, och har tillsammans med samebyn utmejslat olika
scenarion. Vi har sedan träffat både samebyns medlemmar, styrelsen och ordföranden
för att stämma av att de olika scenarion stämmer enligt samebyns egna utsagor samt
relevant forskning. Därefter har flera justeringar gjorts utifrån samebyns
kommentarer. Om Semisjaur Njarg sameby ser på sin framtid med en gruva på ett
negativt sätt, så blir följaktligen scenarioanalysen en återspegling av detta.
Det är dock viktigt att notera att dessa scenarion inte är ett värsta fall scenario; de är
de mest sannolika. Boliden efterfrågar en scenarioanalys som bygger på mer
”positiva” antaganden men Bolidens egen MKB analys tycks redan uppfylla dessa
kriterier. Vi ser därför ingen anledning att utveckla ett sådant ”bästa fall” scenario,
och inte heller någon anledning att utveckla ett ”värsta fall” scenarion – som också
kan göras inom scenarioanalysmetodik. Vi har istället valt att fokusera på de mest
sannolika scenarion, som en slags medelväg.
Boliden tycks även antyda att vi har gjort ett skevt urval av citat och ”påståenden”,
just i syfte att göra scenarioanalysen - och rapporten i sin helhet - dyster. Vi har,
genom robusta samhällsvetenskapliga metoder, gjort kvalitativa intervjuer och

7	
  Se	
  exempelvis	
  Frittaion,	
  C.M.,	
  Duinker,	
  P.,N.,	
  Grant,	
  J,	
  L.,	
  	
  (2010)	
  ”Narratives	
  of	
  the	
  future:	
  

Suspending	
  disbelief	
  in	
  forest-‐sector	
  scenarios,	
  Futures”,	
  Volume	
  42,	
  Issue	
  10,	
  s.	
  1156-‐1165,	
  ISSN	
  
0016-‐3287,	
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fokusgrupper, samt deltagande observationer, för att få en så bred bild som möjligt av
hur olika medlemmar i samebyn, inkl. män, kvinnor, och ungdomar, ser på den
planerade gruvan, med stöd av relevant forskning, där den finns. Rapporten återger en
balanserad och nyanserad bild av de olika samtalen, intervjuerna och mötena vi har
haft med Semisjaur Njarg sameby samt andra samebyar. Om information som Boliden
tycker är viktig saknas, så är det för att sådan information inte lyfts som viktig ur ett
samiskt perspektiv. Vi har med andra ord inte gjort något särskilt urval av materialet
(citat eller dylikt) utan har redovisat för olika citat i syfte att belysa vilka perspektiv
våra forskningsdeltagare har lyft som viktiga.
Återigen är dessa detaljfrågor i sammanhanget. Vår scenarioanalys och Bolidens egen
analys kommer ändå fram till samma slutsatser: renhjorden måste minskas och
renskötare tvingas därmed lägga ned om Bolidens gruva blir verklighet.
4. Om	
  MKB	
  processen	
  i	
  Laver	
  
	
  
Under rubriken ”3.3. Avsnittet om MKB-processen för Laver” så menar Boliden att
beskrivningen av MKB processen som återges i forskningsrapporten är ”missvisande
och innehåller många felaktigheter”. Det är naturligtvis olyckligt om faktafel återfinns
i rapporten, men eftersom detta är ett utkast finns det goda möjligheter att korrigera
sådana. Det finns dock en viktig skillnad mellan vad som Boliden tycks uppfatta som
faktafel, och det som samhällsvetenskap kallar för olika ”världsbilder” eller
”kulturkrockar”8. Boliden har uppenbarligen en helt annan uppfattning, eller
”världsbild”, än Semisjaur Njarg sameby om den MKB process bolaget har haft med
samebyn gällande Lavergruvan. Detta har vi tydligt kunnat dokumentera i
forskningsrapporten genom intervjuer med både samebyn och Boliden. Bolidens
yttrande bekräftar just denna problematik.
Bolidens tycks exempelvis mena att samebyn har uppgett olika svar till Boliden och
till forskarna om konsekvenserna av en eventuell gruva. Som en konsekvens av detta,

8	
  Se	
  t.ex.	
  Ison,	
  R.	
  L.	
  (2008).	
  Systems	
  thinking	
  and	
  practice	
  for	
  action	
  research.	
  In:	
  Reason,	
  

Peter	
  W.	
  and	
  Bradbury,	
  Hilary	
  eds.	
  The	
  Sage	
  Handbook	
  of	
  Action	
  Research	
  Participative	
  
Inquiry	
  and	
  Practice	
  (2nd	
  edition).	
  London,	
  UK:	
  Sage	
  Publications,	
  pp.	
  139–158.	
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tycks Boliden ifrågasätta forskningsrapportens legitimitet och innehåll. För det första
har Boliden inte ställt samma frågor till samebyn som vad vi har gjort, och därmed är
det kanske heller förvånande om Boliden fått olika svar från samebyn än de som
redovisats i forskningsrapporten. I sina diskussioner med samebyn har Bolidens
exempelvis endast diskuterat påverkan av det instängslade området, och inte någon
eventuell störningszon. Det blir därför logiskt att samebyn ger olika svar. Boliden
frågade samebyn om betesförlusten inom det stängslade området, vi frågade om
betesförlusten med hänsyn till en störningszon.
För det andra, och kopplade till detta, ska en MKB bl.a. syfta till att de berörda ska få
bli bättre informerade om de olika eventuella konsekvenserna av den tilltänkta
etableringen9. Men i och med att Boliden under sin MKB process har begränsat sina
frågeställningar och tillbakavisat samebyns krav på att de långsiktiga konsekvenserna
ska utredas, så har samebyn inte heller haft möjlighet att fullt ut informera sig om de
olika konsekvenserna under Bolidens MKB process. Boliden har bestämt vilka
frågeställningar som ska diskuteras och inte samebyn. Samebyn har också upplevt att
Boliden har haft bråttom med sin konsekvensutredning och att samebyn inte getts
förutsättningar att noggrant fundera kring de olika konsekvenserna. Vidare, som också
framgår av forskningsrapporten, upplever samebyn att de inte getts tillräckligt mycket
med information i förväg. Exempelvis menar samebyn att Boliden har velat diskutera
konsekvenserna av olika tilltänkta lokaliseringsalternativ för olika anläggningar vid
sittande bord, utan att samebyn har fått möjlighet till interna diskussioner eller
förberedelsetid.
Genom forskningsprocessen har samebyn däremot fått möjlighet att diskutera de
frågorna de själva anser vara mest relevanta. Först under forskningsprocessen, och
genom bl.a. olika workshops, har samebyn beretts längre tid till att diskutera hur de
ser på en eventuell gruva och dess eventuella konsekvenser, utan att diskussionerna
har begränsats av en annan part. Detta har medfört att samebymedlemmarna har fått
en annan, djupare, kunskap och insikt i vad en gruva kan komma att innebära för dem.
Denna kunskap har medlemmar i samebyn själva i allra högsta grad medverkat till att
ta fram, dels genom att diskutera befintlig forskning på området, och dels genom att i

9	
  Se	
  källor	
  i	
  fotnot	
  3	
  och	
  fotnot	
  5.	
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samtal och diskussioner med varandra närma sig ett mer realistiskt scenario jämfört
med vad som framgår av Bolidens egen MKB.
5. Störningszoner	
  
Diskussionerna kring störningszoner i forskningsrapporten är grundade på den senaste
publicerade forskningen på området10. Den störningszonen som tillämpas i rapporten
har vi kommit fram till genom diskussioner med Anna Skarin, ledande forskare på
området vid SLU, Semisjaur Njarg sameby, samt andra samebyar som berörs av
befintlig gruvverksamhet. Detta eftersom renskötare är experter inom renskötseln och
är således en relevant källa att tillgå. Renskötarnas egna erfarenheter bekräftar den
senaste forskningen på området.
I Bolidens yttrande uppges däremot inga vetenskapliga referenser, eller andra
relevanta källor, som stöd för bolagets olika resonemang om störningszoner. Däremot
refererar Boliden till sina egna erfarenheter av hur renar bete sig kring gruvor. Det är
dock oklart genom vilka metoder Boliden har dokumenterat sådana lokala
observationer.
Den senaste forskningen har påvisat att lokala observationer (även de som är
vetenskapligt dokumenterade) är irrelevanta för att förstå hur hjorden beter sig.
Effekten av de största störningarna ger framförallt avtryck på så kallad regional nivå.
För att upptäcka undvikelseeffekter måste man alltså i de flesta fall studera effekterna
längre bort än 2 km från störningskällan. Med andra ord, att några enstaka renar
befinner sig vid stängslet intill en gruva säger ingenting om hur hjordens beteende
som helhet har påverkats. Det viktigaste att studera är vad som sker med hela
renhjorden och då också inkludera områden som ligger bortom den så kallade 2
kilometergränsen11.

10	
  Skarin,	
  A.	
  och	
  Åhman,	
  B.	
  2014.	
  Do	
  human	
  activity	
  and	
  infrastructure	
  disturb	
  domesticated	
  

reindeer?	
  The	
  need	
  for	
  the	
  reindeer’s	
  perspective.	
  Polar	
  Biology	
  1–14,	
  DOI	
  10.1007/s00300-‐014-‐
1499-‐5.	
  
11	
  Ibid.	
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Den störningszon som tillämpats i rapporten är med andra ord baserad på en gedigen
forskningsprocess. Det framgår även tydligt av forskningsrapporten att
störningszonerna kan behöva justeras ytterligare utifrån lokalförhållanden samt
projektets specifika karaktär, men eftersom information om projektet i dagsläget är
knapphändig har inte sådan justering varit möjlig.
6. Övrigt	
  
	
  
Boliden betonar i sitt yttrande att man inte på något sätt kritiserar de samebyar eller
enskilda renskötare som medverkat i utredningen och att kritiken istället riktas mot
forskningsrapporten. Men som framgår ovan är forskningsrapporten i sig en
återspegling av Semisjaur Njargs, och i flera avseende även andra samebyars,
perspektiv. Genom att kritisera rapporten kritiserar följaktligen Boliden även de olika
samebyars och renskötares kunskap och kompetens att bedöma konsekvenserna av
både planerade och befintliga intrång på renskötseln och den samiska kulturen.
Forskningsrapporten har inte haft som ambition att göra en fullständig
människorättsutredning. Utifrån den evidensen som redovisas i rapporten kan vi
samtidigt konstatera att den planerade gruvan skulle innebära inskränkningar i
samebyns egendomsrätter (genom markförluster) samt renskötarnas rätt till kultur
(genom att renskötare tvingas lägga ned med sin renskötsel). En fullständig
människorättsutredning torde därför vara lämplig inför en vidare prövning av gruvans
påverkan på samiska rättigheter. Detta för att fastställa om ett tillstånd till gruvan
skulle vara förenligt dels med de internationella konventioner som Sverige har att
förhålla sig till12, dels med de åtaganden som Boliden gör i sina egna policies13. Vi

12

Se till exempel FN:s riktlinjer för företagande och mänskliga rättigheter: Ruggie, J., Report of the
Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational
corporations and other business enterprises, John Ruggie. Guiding Principles on Business and Human
Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (UN Human
Rights Council, A/HCR//17/31, 2011). Se även den svenska statens handlingsplan för hur dessa ska
implementeras i Sverige, som också lyfter vikten av att företag verksamma i Sverige gör så kallad
human rights due diligence i situationer där det finns hög risk att kränka mänskliga rättigheter:
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/08/handlingsplan-for-foretagande-och-manskligarattigheter/

95

” då

är det inte renskötsel”

9 (9)

bidrar gärna med vårt forskarnätverk samt rådgivning om Boliden skulle vara
intresserade av att diskutera upplägget av en sådan utredning, eller om de relevanta
tillståndsinstanserna skulle vara intresserade av att kräva en sådan. Vi vill även i detta
sammanhang framföra att vi ser fram emot en fortsatt dialog med Boliden kring
rapportens innehåll och metodik.

7. Gällivare	
  Aitik	
  
Vi ber att få återkomma inom de kommande veckorna angående de frågorna Boliden
har ställt kring Aitik Gruvan och Gällivare skogssamebys erfarenheter av denna.

Rebecca Lawrence

Rasmus Kløcker Larsen

Stockholms universitet

Stockholm Environment Institute

13	
  Boliden	
  har	
  åtagit	
  sig	
  att	
  värna	
  och	
  respektera	
  internationellt	
  erkända	
  mänskliga	
  rättigheter	
  

(sehttp://www.boliden.com/Documents/About/Strategies%20and%20values/Policies/BOL_MA
IN-‐%23649110-‐v8-‐Corporate_Responsibility_Business_Principles.pdf).	
  Boliden	
  utför	
  dock	
  inga	
  
Human	
  Rights	
  Due	
  Diligence	
  i	
  förhållande	
  till	
  samernas	
  mänskliga	
  rättigheter.	
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Rebecca Lawrence
Forskare
Statsvetenskapliga institution
Stockholms universitet

Rasmus K. Larsen
Forskare
Stockholm Environment Institute

2016-03-15
Bemötande av Bolidens yttrande (2015-09-01) angående Semisjaur Njarg
samebys yttrande – komplettering ang. kapitel om Aitik och Gällivare
Skogssameby.
Forskarna Rebecca Lawrence (Stockholms universitet) och Rasmus Kløcker Larsen
(Stockholm Environment Institute) har blivit ombedda av Semisjaur Njarg sameby att
bemöta de punkter i Bolidens yttrande (2015-09-01) till Bergsstaten rörande
forskarnas forskningsrapport som blev inlämnad av samebyn som en del av byns
yttrande till Bergsstaten (2015-06-26). Denna text är ett kompletterande bidrag till det
yttrandet skrivet av forskarna (2015-10-2) som inlämnats av samebyns ombud till
Bergsstaten samma datum.
1. Allmänt
Denna komplettering gäller Bolidens synpunkter på kapitlet i forskningsrapporten som
rör Gällivare Skogssamebys erfarenheter av Aitik. Gällivare skogssameby har därför
fått möjlighet att kommentera texten i denna skrivelse och har godkänt den inför
inlämning till Bergsstaten.
Genom våra samtal med Gällivare skogssameby har de bemött och förtydligat ett antal
punkter gällande de frågeställningar Boliden lyfter i sitt yttrande. Dessa redovisas
nedan.
Vi har dock först tre allmänna kommentarer:
1.1. Den första är att Bolidens kommentarer på kapitlet i forskningsrapporten som
rör Gällivare Skogssamebys erfarenheter av Aitik gäller detaljfrågor. Den
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mest centrala lärdomen från Gällivare skogssameby för hur en gruva kan
komma att påverka Semisjaur Njarg sameby är att flera renskötare har fått
sluta med renskötseln. I forskningsrapporten framgår t.ex. att flera personer i
Raatukkavara-gruppen har varit tvungna att sluta med renskötsel. Detta sägs
bero främst på bristen på bra betesmarker, där gruvan anses vara en
bidragande orsak. Detta, i sin tur, har lett till problem med generationsväxling
inom samebyn där ”ungdomar inte vågar satsa på att livnära sig inom
renskötseln” (s. 76). Boliden har vare sig ifrågasatt eller kommenterat detta i
sitt yttrande. Ändå är det denna utveckling som är den absolut mest relevanta
lärdomen från Aitik och som ger ett starkt stöd för att det kan bli likadant hos
Semisjaur Njarg sameby, om Lavergruvan tas i drift. Detaljfrågor må behöva
förtydligas, vilket vi gör nedan och kommer att föra in i slutrapporten, men de
frågeställningarna Boliden lyfter förändrar inte forskningsrapportens
slutsatser i sig, vare sig gällande Gällivare skogssamebys erfarenheter av
Aitikgruvan, eller konsekvenserna för Semisjaur Njarg sameby av en
eventuell gruva i Laver.
1.2. Den andra allmänna kommentaren är att Gällivare skogssameby och Boliden
tycks diskutera olika saker i forskningsrapporten respektive i bolagets
yttrande, vilket verkar ha orsakat vissa missförstånd. Ett exempel är när
samebyn uppger att den inte blivit involverad i en konsekvensutredning.
Bolidens svar på detta är att Boliden visst har haft samrådsmöten med
samebyn. Men här talar parterna om två olika saker. Samebyn talar om en
konsekvensutredning som tar ett helhetsgrepp på de historiska och kommande
konsekvenserna för renskötseln. Boliden talar om samrådsmöten som tycks ha
mest fokus på ad hoc och tekniska frågor som stängsel. Vi ger flera exempel
på detta fenomen nedan.
1.3. Vår tredje allmänna kommentar gäller Bolidens kritik att ”den bild som målas
upp i utredningen [angående Aitik gruvan], med hjälp av lösryckta och ofta
felaktiga uppgifter, inte är korrekt” (s. 7). Frågan är dock vems bild av
verkligheten Boliden syftar på. Bilden som återges i rapporten är Gällivare
Skogssamebys beskrivning, och enligt samebyn är den bilden en korrekt
beskrivning av deras upplevelser av Aitikgruvan. Precis som Boliden och
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Semisjaur Njarg sameby har olika uppfattningar om den MKB process som
Boliden ansvarat för i Laver (se vårt tidigare yttrande, daterat 2:a oktober,
2015. s. 5), har Boliden och Gällivare skogssameby olika uppfattningar och
referensramar gällande Aitikgruvans konsekvenser för renskötsel. Även om
Boliden inte känner igen sig i de beskrivningar som presenteras av Gällivare
skogssameby, innebär det inte att Gällivare skogssamebys beskrivning av
deras upplevelser är inkorrekt. Det tyder snarare på en eventuell kulturkrock i
kommunikationen mellan parterna. Vår forskning inom gruvnäring, skogsbruk
och vindkraft visar att detta är ett vanligt återkommande problem då samebyar
och exploatörer ofta har helt skilda bilder av vilka konsekvenser olika
etableringar får för renskötseln.
2. Avsaknaden av en konsekvensutredning
Ett av de mest väsentliga argument som framförts av Gällivare Skogssameby och som
redovisas i forskningsrapporten, är att trots att utökningsarbete pågår för Aitikgruvan
har samebyn inte involverats i någon konsekvensutredning och känner inte heller till
någon utredning av gruvans långsiktiga konsekvenser på renskötsel (s. 83).
Boliden ger inget svar i sitt yttrande på om eller hur Boliden anser att bolaget åtagit
sig att göra en konsekvensutredning utan fokuserar istället på att bestrida storleken på
själva utökningen1. Enligt samebyn har de, i diskussionerna med Boliden, lyft frågan
att samebyn önskar en fördjupad konsekvensutredning innan en utökning äger rum.

1

I rapporten framgår att samebyn har blivit informerad om att Boliden redan planerar för
ytterligare en utökning till 60 miljoner ton (s. 83). Boliden skriver dock i sitt yttrande att detta
påstående är felaktigt (s. 6). Gällivare Skogssameby har förtydligat att det är korrekt att man
enbart har mottagit formell information om Bolidens plan på en utökning till 45 ton. Dock har
det varit informella diskussioner med Boliden om att även ytterligare en utökning kan äga rum
i framtiden; det är dessa samtal som samebyn refererar till i forskningsrapporten. Dock är
detta en i sammanhangen ganska irrelevant fråga. Den väsentliga frågan är inte den exakta
kapaciteten vid en eventuell utökning, utan samebyns oro kring konsekvenserna av en
utökning och om/hur dessa konsekvenser bör kommuniceras inför en tillståndsprövning.
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Samebyn har dock inte fått några indikationer på att Boliden planerar genomföra en
sådan konsekvensutredning. Det är dock viktigt att notera att samebyns
markanvändning, däribland renskötselns utövande, har förändrats avsevärt sedan den
första markanvisningen för Aitik beslutades år 1936 och även sedan senaste
markanvisning år 2001. Konsekvenserna av en utökning för samebyns
markanvändning bör därför rimligtvis analyseras om igen, och utifrån de
förutsättningar som råder idag, inte utifrån de förutsättningar som fanns för ett antal
decennier sedan när den ursprungliga markanvisningen godkändes.
Istället för att bemöta frågan om en konsekvensanalys betonar Boliden att ”samråd
sker redan idag beträffande befintlig och planerad verksamhet”. Gällivare
skogssameby uppger att de upplever att de möten Boliden syftar på visserligen har
blivit bättre genom åren, men att mötena är av informationskaraktär snarare än
samrådsmöten, och att de inte innefattar diskussioner om en eventuell
konsekvensutredning. Som nämnts ovan talar parterna om olika saker. Samebyn talar
om en konsekvensutredning som tar ett helhetsgrepp på de historiska och kommande
konsekvenser för renskötseln. Boliden talar om samrådsmöten som har fokus på ad
hoc lösningar och tekniska frågor som stängsel.
3. Ersättning
I forskningsrapporten har Gällivare Skogssameby framfört att trots den ökade
arbetsbördan betalar Boliden 1) ingen generell ersättning och att 2) Raatukavaragruppen inte får någon ersättning för förlorade renar på området (s. 84). Boliden å sin
sida skriver att man har flera avtal och överenskommelser med Samebyn om sådan
ersättning, att ersättningar därutöver har betalats ut i enlighet med myndighetsbeslut
vid tillståndsgivning och att bolaget betalar för nödvändiga hagar (s. 6).
Gällande punkt 1) har Gällivare Skogsameby förtydligat att det de syftar på är de
generella, indirekta kostnader - som uppstått på grund av gruvan - och som de inte får
ersättning för. Samebyn har angett att de har avtal för ersättning för faktiska kostnader
som uppstår på gruvområdet. Dock reglerar dessa avtal inte (a) ersättning för
renskötarnas arbetstid (i termer av merarbete),(b) de kostnader som uppstår utanför
gruvområdet som en indirekt konsekvens av verksamheten (exempelvis genom den
extra bevakningen som renskötarna måste vidta vid E10:an på grund av den svåra
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passagen mellan gruvan och vägen) eller (c) merarbete på grund av störningar i
samband med allmänt buller från gruvan eller provborrningar i närliggande områden.
Gällande punkt 2) ersätter Boliden enbart ren som kan påvisas att ha försvunnit (t.ex.
genom framvisning av döda djur eller öron). Detta betyder att ingen ersättning kan
erhållas för de djur som rakt av försvinner in i industriområdet och som aldrig
återfinns. Gällivare skogssameby vittnar om att renskötare ser att renar försvinner in i
industriområdet och att man aldrig får se dem igen, vare sig levande eller döda.
Renskötare misstänker att de drunknar i dammarna men eftersom renarna bara
försvinner går det inte bevisa och därmed får samebyn ingen ersättning.
När det gäller ersättning specifikt för hagar uppger samebyn att de har bekostat flera
tillfälliga hagar själva, vid akuta lägen, och utan ersättning från Boliden. Detta handlar
om gamla hagar från tiden då Aitik fortfarande var en ny utmaning för samebyn och
man ännu inte hade möjlighet eller vana av att ställa krav på bolaget. För samebyn är
dock detta ändå relevant, då deras upplevelser av konsekvenserna av Aitik
nödvändigtvis innefattar inte bara dagens läge, utan även hela det historiska.
4. Trasiga stängsel
Samebyn anför att det finns trasiga stängsel med grindar som Bolidens personal även
glömt att stänga och att detta möjliggör för strörenar att vandra in på gruvområdet (s.
83). Boliden svarar att man har ett entreprenadavtal med samebyn som innebär att
denna sköter tillsynen av renstängslet (s. 6). Gällivare Skogsameby har förtydligat att
detta avtal endast innefattar besiktning av stängsel två gånger årligen. Samebyn
upplever att avtalet är otillräckligt, då skador uppstår mycket oftare och samebyn inte
har möjlighet att utföra det nödvändiga underhållet inom ramen för avtalet.
Exempelvis uppger samebyn att det har hänt att strax efter en besiktning har en
entreprenör klippt hål i stängslet för att ta sig genom. Som anfört ovan reglerar avtalet
mellan Boliden och Samebyn enbart faktiska kostnader för stängsel och inte samebyns
merarbete.
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Vi vill återigen i detta sammanhang framföra att vi ser fram emot en fortsatt dialog
med Boliden kring rapportens innehåll och metodik, och välkomnar eventuella frågor
från både Boliden och samtliga tillståndsinstanser.

Rebecca Lawrence

Rasmus Kløcker Larsen

Stockholms universitet

Stockholm Environment Institute
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Bilaga 3 - Svar på granskarnas kommenterar på Laver-rapporten

Skickat till Stockholm Environment Institute och International Centre for Reindeer
Husbandry 2016-02-01.

Rapporten har granskats av totalt fem oberoende akademiska granskare, varav fyra anonyma.
Stockholm Environment Institute utsåg en intern granskare och International Centre for
Reindeer Husbandry utsåg fyra externa. Genomgående var granskarna positiva till rapporten och
flera uttryckte att de ansåg att den höll en hög forskningsmässig kvalitet.
Granskarnas kommentarer har framförallt rört frågor kring rapportens struktur, förtydliganden
i vissa sakfrågor, och önskemål om 1) bruket av flera samiska begrepp i rapporten 2)
fördjupningar om traditionell kunskap samt 3) mera övergripande policydiskussioner.
Kommentarerna har beaktats i största möjliga mån, men några av dem – framförallt
önskemål om bruket av flera samiska begrepp i rapporten - har varit svåra att beakta med de
förutsättningar som funnits. Dessutom har samtliga granskare, förutom en, inkommit med sina
granskningar efter utsatt datum, vilket har gjort det svårt för oss att ta hänsyn till en del av
kommentarerna. Vi menar dock att inga utomstående kommentarer som vi inte tagit hänsyn är
av sådan karaktär att rapportens kvalitet skulle äventyras.
Nedan beskriver vi i mer detalj hur vi har bemött de olika kommentarerna som vi mottagit:
Granskare 1- SEI – ”Review comments: Det är inte renskötsel”.

Granskare 2- ICR – ”Kommentarer till rapporten ”Då är det inte renskötsel”.
Granskare 3 – ICR – Kommentar till ”renskötselåret” (2.2).
Granskare 4 – ICR – Ingen rubrik.

Granskare 5 – ICR – ” Review av rapport: ”Då är det inte renskötsel”. Konsekvenser av en
gruvetablering i Laver, Älvsbyn, för Semisjaur Njarg sameby”
Strukturen

Granskare 1 (SEI) hade framförallt kommentarer rörande strukturen. Utifrån dennes förslag
flyttade vi kapitlet om internationell rätt och samiska rättigheter från början av rapporten till
slutet. Vi flyttade även många andra delar som ursprungligen var i början av rapporten till
senare i rapporten och till slutsatserna, då denne granskare tyckte de passade bättre där istället.
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Granskare 2 föreslog att kapitlet om Gällivare skogssamebys erfarenheter av Aitikgruvan skulle
placeras tidigare i rapporten och innan scenarioanalysen (det var tidigare det sista kapitlet innan
slutkapitlet), vilket vi gjorde.
Förtydliganden och sakfrågor

Granskare 1 föreslog att scenariot utan gruva skulle omformuleras till en fortsättning av dagens
situation, vilket vi gjort. Denne granskare hade också förslag på ett antal förtydliganden i texten av
mera språkteknisk karaktär som genomfördes. Vi fick även förslag på att ta med fler övergripande
policy-diskussioner. Av hänsyn till rapportens syfte, att vara en typ av konsekvensutredning,
valde vi att inte genomföra dessa ändringar och i stället spara dem till senare publikationer i
vetenskapliga tidskrifter.
Granskare 2 önskade bruk av flera samiska begrepp och citat på samiska, framförallt för att kunna
belysa den traditionella kunskapen. Denna kommentar har inte varit möjlig att bemöta, men ett
stycke har lagts till i metodavsnittet angående begränsningar för studien (avsnitt 1.3). Genom
samarbete med samebyn och dess medlemmar har författarna gjort sitt bästa med att belysa
vikten av just traditionell kunskap inom renskötselarbetet och den samiska kulturen. Det är
dock ofrånkomligt att vissa brister kvarstår i beskrivningen av dessa, eftersom den redovisas på
svenska och inte samiska. Vi har tillsammans med samebyn diskuterat möjligheten att i efterhand
lägga till fler samiska begrepp i rapporten men på grund av tidsbrist har vår gemensamma
bedömning varit att detta ej varit möjligt.
Granskare 2 efterlyste mer detaljer om samebyn: antal människor, åldersgrupper osv. Samebyn
har gjort bedömningen att de inte vill gå in i mer detalj än det som redan finns i rapporten.
Granskare 2 efterlyste även mer detaljer i scenariot utan gruva, vilket nu har utvecklats i mer
detalj. Granskaren efterlyste också mer detaljerad information om flockstrukturen, vilket vi har
nu lagt till i kapitel 2. Vi har lagt till ett antal nya referenser (framförallt av samiska forskare)
kring klimatförändringar och traditionell kunskap som granskare 2 föreslog.
Granskare 3 önskade mer information om vilka andra betesväxter (än lav) renen livnärde sig på
under vintern, vilket vi har lagt till.
Flera granskare (granskare 2 och 3) hade synpunkter på att ”aktiv renskötare” var ett oklart
begrepp. Vi har nu tydliggjort detta begrepp med en fotnot (fotnot 95): ” De allra flesta
samebymedlemmar i Semisjaur Njarg sameby är aktiva inom renskötselarbetet på olika sätt, men
med ”aktiv renskötare” menas de som i regel har renskötsel som sin huvudsakliga sysselsättning.
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Som diskuteras i avsnitt 4.2.3. är varje aktiv renskötare dock beroende av en hel familj och släkt
som behövs för att renskötselarbetet ska fungera. ”
Granskare 4 fokuserade på användning av störningszoner och hade inga synpunkter på ändringar.
Det föreslogs att hänvisa till studier med grundforskning och inte enbart samlingsartikeln
Skarin och Åhman. Vi har dock inte gjort detta då det skulle kunna ge ett missvisande intryck av
vilken litteratur vi har använt. Det föreslogs att i vissa fall förtydliga källhänvisningar (t.ex. när
information härstammar från en sameby) i texten och inte enbart fotnoter. Detta har vi gjort i
vissa fall, men vi hänvisar annars till metodavsnittet där vi förklarar hur studien utgår från just
samebyarnas kunskap.
Granskare 5 skickade många bra synpunkter men så pass sent i processen att vi hade svårt
att beakta dessa. Vi har dock tagit med några referenser som rekommenderades angående
betydelsen av intakta betesarealer och kumulativa effekter. Denne granskare hade liksom
granskare 1 en förfrågan om en mer allmän policy-diskussion kring implikationerna av
studien för svensk och arktisk utvecklingspolitik. Som med granskare 1 har vi dock valt att inte
genomföra sådana ändringar och hanterar istället dessa i senare akademiska publikationer.
Flera granskare hade synpunkter på att kartmaterialet kunde presenteras bättre och göras mera
läsvänligt. Detta ska åtgärdas under publikations- och layoutprocessen med SEI.
Analysen, metoden och slutsatserna

Ingen av de fem granskarna hade några synpunkter på själva analysen, metoden eller
slutsatserna, förutom några mindre önskemål om vissa förtydliganden. Granskare 1 önskade
exempelvis mer i slutsatserna om hur det faktum att tillståndsprocessen bryter mot internationell
rätt är ett produkt av gammal politik som inte hunnit ikapp samhällsutvecklingen. Vi anser att
dessa frågor redan behandlas till viss del i kapitlet om urfolksrätten och svensk praxis och bättra
utvecklas i vidare akademisk publicering.
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Bilaga 4 – Kartmaterial

4a: Impediment
Områden som inte är tillgängliga för renskötsel, exempelvis p.g.a. höjdimpediment.
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Bilaga 4b: Skogsbruket.
Kalhygge och ungskog är markerat i grått och visar den totala arean som har kalhuggits under perioden
maj 2000 - april 2011.
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Bilaga 4c: Vattenkraftsutbyggnad.

Vattenytor som är påverkade av vattenkraften är markerade i blått.
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Bilaga 4d: Järnvägar.
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Bilaga 4e: Vägar.
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Bilaga 4f: Kraftledningar
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Bilaga 4g: Tätort och biltestverksamhet.
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Bilaga 4h: Turistanläggningar och vandringsleder.
Brukas av både människor och lösspringande hundar.
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Bilaga 4i: Bergtäkt
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Bilaga 4j: Skoterleder.
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