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Sammanfattning  
 

Gruvindustrin växer i norra Sverige och sedan början av 2000-talet har ansökningar om 

bearbetningskoncessioner ökat drastiskt. Planerande av gruvor kan dock vara problematiska 

när de sker i renskötselområden och företrädare för det samiska samhället har kritiserat 

gruvbolagen för att inte ta hänsyn till samebyarnas synpunkter i sina 

miljökonsekvensbeskrivningar för nya gruvprojekt. Denna rapport ämnar synliggöra samebyn 

Jåhkågasska tjielldes perspektiv angående påverkan för deras rennäring av en eventuell 

gruvetablering i Kallak/Gállok. Med hjälp av en litteraturstudie samt kartläggning i ArcGIS 

har en scenarioanalys gjorts för att kunna beskriva och bedöma möjliga framtidsscenarier för 

Jåhkågasska tjielldes rennäring. Därefter har en jämförelse gjorts mellan scenarioanalysen och 

gruvbolagets syn på gruvans påverkan på rennäringen. Scenarioanalysen visade att samebyn 

ser en större påverkan på rennäringen än vad gruvbolaget gör. Bidragande orsaker till det är 

att gruvbolagets miljökonsekvensbeskrivning saknar utredd påverkan av kumulativa effekter, 

den har en för snäv systemgräns samt att den inte har tagit med berörda renskötares kunskaper 

om rennäring. Detta gör att det saknas en helhetsbild av påverkan på rennäringen, vilket gör 

att olika uppfattningar och konflikter uppstått.    
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Abstract 
 

The mining industry is expanding in northern Sweden and ever since the beginning of the 21st 

century the applications for exploitation concessions have increased rapidly. However, the 

planning of mines can be problematic when it's done in reindeer husbandry areas and 

representatives for the sami society have criticized mining companies for not taking the sami 

people’s aspect into account in their environmental impact assessments for new mining 

projects. This report aims to make visible the perspective of the Sami village of Jåhkågasska 

tjiellde regarding the impacts on their reindeer husbandry due to a potential mining 

establishment in Kallak/Gállok. With the help of a literary study and maps created in ArcGIS, 

a scenario analysis has been made to describe and evaluate possible scenarios for the future of 

the reindeer husbandry in Jåhkågasska tjielldes. After that, a comparison between the scenario 

analysis and the mining company's view of the mine’s impact on the reindeer husbandry has 

been made. The scenario analysis showed that the Sami village sees a greater impact on the 

reindeer husbandry than the mining company. Causal factors for the different views are that 

the company's environmental impact assessment lack an evaluation of impacts of cumulative 

effects, has a too narrow system boundary and does not include the reindeer herders 

knowledge about reindeer husbandry. This leads to an absence of an overall picture of the 

impacts on the reindeer husbandry, which has led to different opinions and conflicts. 
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1. Inledning  
Det norrländska landskapet, såväl fjällområden som skogsmarker, skildras ofta som orörd 

vildmark utan någon anknytning till mänskliga aktiviteter. Sanningen är dock att samerna har 

utövat olika näringar i dessa områden sedan lång tid tillbaka (Svonni, 2010). De har en lång 

historisk anknytning till sina traditionella områden, en anknytning som har funnits innan 

staten Sverige formerades och gjorde anspråk på suveränitet i norr. Dessa traditionella 

områden utgör idag samernas land, Sápmi, som spänner sig över länderna Ryssland, Finland, 

Norge och Sverige (Sametinget, n.d.a). 

 

Den samiska kulturen har en nära koppling till rennäringen. Den har varit och är fortfarande 

en viktig traditionsbärare (Sametinget, n.d.b). Idag står rennäringen inför olika sorters 

utmaningar– de klimatförändringar som sker i Arktis såväl som olika mänskliga aktiviteter 

som skogsbruk, vindkraft och gruvdrift. Exploateringar i form av gruvdrift ökar i de norra 

delarna av Sverige och allt fler gruvföretag etablerar sig i områden där det finns goda 

mineraltillgångar (Kløcker Larsen, et al., 2016). 

 

Ända sedan medeltiden har gruvnäringen haft en stor ekonomiskt betydelse för Sverige 

(Sveriges geologiska undersökning, 2016a) och idag är gruvindustrin en stor arbetsgivare 

(Svemin, n.d.). Det senare brukar oftast vara ett argument till förmån för gruvetableringar i 

regioner med liten eller negativ befolkningsutveckling (WSP, 2015). Idag är det främst i norra 

Sverige som gruvindustrin har vuxit och har lett till att gruvindustrins markanvändning inom 

renskötselområden har ökat under hela 2000-talet (Österlin, et al., 2017).   

 

En gruvetablering leder ofta till konflikter bland aktörer med olika intressen inom 

etableringsområdet och det kan uppstå delade meningar om en gruva ska etableras eller inte. 

Sådana konflikter grundar sig oftast i olika åsikter om vad som gynnar lokalsamhället samt 

om en gruva begränsar eller möjliggör en önskvärd framtid. Denna skillnad förklaras bäst av 

att se över aktörernas olika syn på tillväxt, befolkningsutveckling samt på vilket sätt som 

naturresurserna utnyttjas bäst för en hållbar utveckling (Lindahl, et al., 2016). Planerande av 

gruvor kan bland annat vara problematiska när det sker i renskötselområden och företrädare 

för det samiska samhället har kritiserat gruvbolag för att inte ta hänsyn till samebyarnas 

synpunkter i sina miljökonsekvensbeskrivningar för nya gruvprojekt (Svonni, 2010).  



 2 

Kallak/Gállok är en plats i Norrbotten där en eventuell gruvetablering har lett till en sådan 

konflikt. 

 

Gruvföretaget har kritiserats för att ha tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 

saknar ett helhetsperspektiv. Kritik har kommit från olika håll där både samebyar, 

miljögrupper och statliga myndigheter varit involverade. En anledning till denna kritik som 

har lyfts fram är att berörda samebyar anser att gruvans konsekvenser för deras rennäring inte 

har utretts tillräckligt. En av dessa samebyar, Jåhkågasska tjiellde, har sin mark vid platsen för 

gruvetableringen och tror att en gruva skulle innebära större effekter på deras rennäring än 

vad gruvbolaget i sin MKB:n kommit fram till.  

   

1.1 Syfte och delmål  

Detta kandidatarbete syftar till att synliggöra samebyn Jåhkågasska tjielldes syn på den 

planerade gruvdriften i Kallak/Gállok och vilka konsekvenser som kan komma att påverka 

samebyn med fokus på deras rennäring. I och med detta kommer kandidatarbetet bidra med 

ett annat perspektiv i beslutsunderlaget för en eventuell gruvetablering i Kallak/Gállok. 

  
Följande mål ska uppnås i rapporten: 

 

- Beskriva dagens situation för samebyn Jåhkågasska tjielldes markanvändning med 

avseende på rennäringen  

 

- Identifiera potentiella konsekvenser av en gruvetablering i Kallak/Gállok för 

Jåhkågasska tjielldes rennäring utifrån samebyns perspektiv 

 

- Jämföra gruvbolagets och Jåhkågasska tjielldes syn på hur rennäringen skulle 

påverkas av en gruvetablering i Kallak/Gállok 

 

1.2 Avgränsningar   
En avgränsning i rapporten är att enbart undersöka hur samebyn Jåhkågasska tjiellde påverkas 

av gruvan. I verkligheten är det fler samebyar som påverkas. Jåhkågasska tjiellde är den 
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sameby som i yttranden från berörda samebyar anses påverkas mest och då gruvan planeras 

på Jåhkågasska tjielldes mark föll valet på just denna sameby. 

 

För gruvans påverkan på Jåhkågasska tjielldes rennäring har en geografisk systemgräns satts 

till att omfatta samebyn (se definition av sameby i avsnitt 5.1). Följdaktligen är det denna 

gräns som används vid analys av effekter från gruvan på rennäringen samt vid val av 

störningar som tas upp i kapitlet “Störningar för rennäringen”. Inom systemgränsen har ett 

urval av störningar gjorts. Motivet till det är den begränsade tillgången på tid samt brist på 

information. Störningar som är relevanta och som behövs tas i beaktning vid beslut men som 

inte tas upp i denna rapport är bland annat turism, vandringsleder, flygtrafik samt en del 

infrastruktur. Storleken på en störningszon varierar beroende på om den är belägen vid 

vintermark eller sommarmark vilket är ett hänsynstagande som inte har tagits med i 

rapportens kartor med störningszoner. Bristande underlag är den främsta anledningen till att 

en sådan avgränsning har gjorts. En eventuell effekt av gruvan som lyfts fram som central av 

många aktörer (se sista stycket i avsnitt 3.1) är påverkan på världsarvet Laponia. Rapporten 

kommer inte gå in på konsekvenser för Laponia då underlaget varit allt för tunt för att kunna 

göra en sådan utredning. Slutligen har rapporten en tidsmässig avgränsning och kollat på 

konsekvenser som kan komma att uppstå kring år 2030 då scenarioanalysen utgår från en 

fullskalig gruvdrift som har uppskattats till det året (Hifab, 2014). 

 

1.3 Rapportens begränsningar och osäkerheter  

I rapporten har en del avgränsningar gjorts som påverkar bedömningen av effekter på 

rennäringen. En konsekvens av det är att den verkliga påverkan på rennäringen troligtvis är 

större än den påverkan som bedöms i rapporten. Den geografiska systemgräns som använts i 

rapporten gör att faktorer utanför denna gräns som påverkar renskötseln utesluts. En 

konsekvens av det är att effekter på samebyn som sker utanför gränsen inte tas med. Vidare 

har urvalet av störningar inom systemgränsen haft en påverkan på resultatet, då de verkliga 

störningarna är fler än de som analyserats. Rapporten har även gjort vissa 

försiktighetsåtgärder vid bedömning. Till exempel har det minsta värdet använts för 

störningszoner när forskningsrapporter har visat på olika värden. Utöver det har inte hänsyn 

tagits till renens känslighet vid vinterbetesmarker. Rapporten har också begränsats av att 

samråd inte har hållits med Jåhkågasska tjiellde angående deras markanvändning, vilket är en 
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svaghet då det är renskötarna i samebyn som besitter den fullständiga kunskapen för att kunna 

presentera renskötseln på ett korrekt sätt.  

 

Scenarioanalysen är en bedömning av potentiella framtida effekter utefter Jåhkågasska 

tjielldes syn på renskötseln och vetenskapliga rapporter. En viktig aspekt att ha i åtanke är att 

scenarioanalysen utgår ifrån samernas perspektiv, i synnerhet samebyn Jåhkågasska tjiellde, 

vilket gör att andra aktörer kan ha en annan uppfattning om effekterna av en handling. Utöver 

det, eftersom det handlar om framtida effekter så finns det alltid en viss osäkerhet. 

Exempelvis kan framtida klimatförändringar komma att påverka rennäringen mer eller mindre 

än resultatet visat. De störningar som behandlas i rapporten antas även vara konstanta till 

scenarierna för år 2030, i verkligheten kan de komma att öka eller minska till det året. En 

annan osäkerhet är att redogörelsen av den planerade gruvan är gjord efter en konceptuell 

utformning som finns med i MKB:n. Om gruvan skulle få en annan utformning än det som 

finns beskrivet så kan den ha en annan påverkan på rennäringen. Slutligen har fokus varit att 

bedöma gruvans påverkan på Jåhkågasska tjielldes rennäring efter samebyns syn, vilket 

utesluter andra perspektiv på Kallak/Gállok-fallet. I verkligheten behövs en avvägning göras 

mellan alla berörda aktörer i förhållande till deras påverkan. Exempelvis för gruvdrift med sig 

positiva socioekonomiska effekter, som är ett perspektiv som inte berörs i rapporten.  
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2. Metod 

Rapporten består av två huvuddelar. Först en litteraturstudie där första delen går in allmänt på 

strukturen för samebyar och rennäringen. Den senare delen av studien är fallbaserad. Den 

beskriver dagsläget för Jåhkågasska tjiellde och deras syn på gruvans påverkan samt 

gruvetableringens planerade utformning och gruvbolagets syn på gruvans påverkan. 

Litteraturstudien följs av en konsekvensanalys och diskussion, som bygger på resultatet från 

litteraturstudien och kartorna.  

  

2. 1 Material  

Materialet i litteraturstudien är hämtat från olika myndigheter, vetenskapliga artiklar, 

intervjuer, yttranden samt från gruvbolagets MKB. Myndigheterna i fråga är; Sametinget, 

Regeringen, Lantmäteriet, Bergsstaten, Sveriges geologiska undersökning, Norrbottens 

länsstyrelse, Naturvårdsverket samt Riksantikvarieämbetet. De vetenskapliga artiklarna har 

hämtats från databaserna Web of Science, Scopus och Google Scholar. Yttranden har 

tillhandahållits från Bergsstaten och MKB:n har erhållits från länsstyrelsen i Norrbotten. 

Utöver det har två intervjuer gjorts för rapporten, en muntlig och en skriftlig intervju. Den 

muntliga intervjun var semistrukturerad där informanten intervjuades över telefon. Den 

skriftliga intervjun var strukturerad och frågorna ställdes via mail. För intervjufrågor se bilaga 

1. En del av materialet i litteraturstudien är inte opartiskt material vilket är problematiskt. 

Dessa är MKB:n, yttranden och tidningsartiklar. Användandet av sådant material har gjorts då 

det har relevans för rapportens syfte och för att informationen inte kan fås på annat sätt.  

 

2.2 Kartor och geodata 

Kartorna i litteraturstudien har gjorts i programmet ArcMap som tillhör det geografiska 

informationssystemet ArcGIS. De konstruerade kartorna hjälper till att på ett tydligt sätt 

illustrera vilken påverkan som gruvan och andra störningskällor har på samebyns rennäring. 

Geodatan har hämtats från Lantmäteriet och Sametinget via Länsstyrelsernas nationella 

geodata och Geografiska Sverigedata. Utöver det har geodatan Publika omvärldsfaktorer 2016 

använts vilken har erhållits från RenGIS-expert hos Sametinget. Den innehåller kartering av 

konkurrerande markanvändning för rennäring och har tagits fram med hjälp av samebyar.  

 

https://maps.slu.se/
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2.3 Scenarioanalys  

Med en konsekvensanalys kan man på ett strukturerat sätt försöka förutspå konsekvenserna av 

en åtgärd eller handling. Rapporten kommer att utgå ifrån handlingen att en gruva etableras 

eller inte. Konsekvensanalysen består av en scenarioanalys för att kunna konstruera och 

analysera olika framtida scenarier för Jåhkågasska tjiellde. Scenarierna bygger på intervju och 

yttranden från Jåhkågasska tjiellde, vetenskapliga artiklar samt yttranden från andra aktörer. 

Dessa scenarier presenteras sedan i form av beskrivande text skriven i presens. 

 

Scenarioanalys kan appliceras i en mängd olika områden och utformas på olika sätt. Man kan 

generellt dela in scenarioanalys i tre typer där de försöker besvara olika sorters frågor (Krüger 

Nielsen, 2007). Duinker & Greig (2007) har definierat scenarioanalysens olika typer. Där 

potentiella scenarier är en typ av scenarioanalys som utformas för att beskriva potentiella 

framtidsscenarier och svara på frågan; vad skulle kunna hända? Prediktiva scenarier är en 

annan typ som försöker förutse framtiden och svara på frågan; vad är det mest troliga? 

Önskvärda scenarier är den tredje typen av scenarioanalys vilken utgår ifrån en önskvärd 

framtid och försöker besvara frågan; vilken framtid är önskvärd och hur kan den uppnås? 

Denna rapport kommer att använda sig av potentiella scenarier och försöka besvara frågan; 

vad skulle kunna hända?  

  

Rapportens scenarioanalys består av två huvudscenarier och ett nollscenario. Alla scenarier 

utgår ifrån en framtida handling och beskriver troliga effekter av denna handling. 

Nollscenariot beskriver Kallak/Gállok om händelsen att ingen gruva blir av sker. 

Huvudscenarierna utgår ifrån två troliga händelser till följd av gruvetableringen; att samebyn 

har kvar sitt renbete i området alternativt att samebyn upphör.  

  

○ Nollscenario (ingen gruva) 

○ Scenario gruva 1 - samebyn har kvar sitt renbete 

○ Scenario gruva 2 - samebyn upphör 
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3. Bakgrund 

3.1 Samerna - ett folk, urfolk och nationell minoritet i Sverige 

År 1977 erkändes samerna som ett urfolk med kulturella rättigheter i Sverige genom ett 

riskdagsbeslut. Utöver urfolksstatusen är samerna även en nationell minoritet i Sverige, vilket 

ger dem speciella rättigheter inom språk och kultur. Från år 2011 blev samerna även erkända 

som ett folk när det antogs i grundlagen, vilket utöver de tidigare erkända rättigheterna ger 

politiska rättigheter och mer självbestämmanderätt. I och med detta är samerna numera erkänt 

som ett folk, urfolk samt som nationell minoritet i Sverige (Regeringskansliet, 2015). En 

omdiskuterad fråga idag är om Sverige ska ratificera ILO:s konvention nr 169 om urfolks 

rättigheter. FN har kritiserat Sverige för att ännu inte ha ratificerat ILO:s konvention nr 169 

(Sametinget, 2014). Konventionen innehåller ett antal bestämmelser och åtaganden med syfte 

att ge skydd till urfolk och framhäver frågan om markrättigheter. Den yttrar sig i ett antal 

bestämmelser som ger urfolk rätt till mark som de har haft eller brukat under en lång tid 

(SOU, 1999:25). Rennäringen är även ett riksintresse i Sàpmi vilket innebär att de marker där 

rennäring bedrivs ska skyddas mot åtgärder som kan komma att försvåra näringens 

bedrivande (Sametinget, n.d.c). För att bevara den samiska kulturen finns det statligt uppsatta 

mål om att uppnå en bestående hållbar rennäring (Regeringskansliet, 2015). 

 

3.2 Minerallagen 

Den nuvarande minerallagen trädde i kraft år 1992 och reglerar koncessionsmineraler, som är 

mineraler i Sverige som anses vara kommersiellt användbara (Bergsstaten, n.d.d). Lagen 

behandlar bland annat tillståndsprocessen för hur undersökningen eller bearbetningen ska gå 

till samt vilka rättigheter och skyldigheter som olika parter har. Exempelvis att den som har 

fått tillstånd för bearbetningskoncession har rätt att utvinna mineraler i koncessionsområdet 

(SFS 1991:45). Det är inte bara minerallagen som reglerar en tillståndsprövning. Miljöbalken 

och plan-och bygglagen är andra viktiga bestämmelser som måste följas för att få ett 

godkännande (Bergsstaten, n.d.e). 
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3.3 Prövning av gruvverksamhet 

Bergsstaten är den myndighet som beslutar i frågor om tillstånd för prospektering av 

mineralfyndigheter, tillstånd för gruvor samt ser till att minerallagen följs. Vid etablering av 

gruvor är denna myndighet en viktig aktör. Bergmästaren är den personen som leder 

Bergsstatens arbete (Bergsstaten, n.d.a). 

  

3.2.1 Undersökningstillstånd   

Det första steget mot en gruva är att få undersökningstillstånd. Tillståndet innebär rent 

juridiskt att den sökande har ensamrätt att undersöka ett område för att hitta 

mineralfyndigheter. Om ett gruvbolag fått undersökningstillstånd upprättar de sedan en 

arbetsplan för undersökningsarbetet. Arbetsplanen måste nyttjanderättshavare (berörda 

markägare och sakägare) fått tillgång till innan undersökningsarbetet inleds så att de kan 

framföra eventuella invändningar. Om inte parterna kommer överens om arbetsplanen kan de 

begära att bergmästaren bestämmer över denna. Både undersökningstillstånd och en fastställd 

arbetsplan krävs för att företaget ska kunna påbörja undersökningsarbetet. 

Undersökningsarbetet går sedan ut på att hitta ett intressant område för provborrning 

(Bergsstaten, n.d.b). 

  

3.2.2 Bearbetningskoncession  

Nästa steg är prövning om bearbetningskoncession, ett tillstånd som grundar sig i 

minerallagen. I ansökan om bearbetningskoncession måste den sökande bland annat visa att 

fyndigheten är ekonomiskt utvinningsbar och att utvinningen inte påverkar andra allmänna 

intressen på ett olämpligt sätt, exempelvis skyddad natur eller andra typer av 

markanvändningar. En MKB måste även ingå i ansökan om bearbetningskoncession 

(Bergsstaten, n.d.b). MKB:n granskas av berörd länsstyrelse och kommun. Sedan prövar 

bergmästaren ansökan i samråd med länsstyrelsen enligt kap. 3 och 4 i miljöbalken 

(Bergsstaten, n.d.a). Ärendet kan komma att prövas av regeringen. Detta kan antingen ske då 

bergmästarens bedömning avviker från vad länsstyrelsen föreslagit eller om bergmästaren 

bedömer koncessionsfrågan som väldigt betydelsefull för allmänheten.  
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3.2.3 Efter bearbetningskoncessionen 

Om bearbetningskoncessionen godkänns behövs ett tillstånd för gruvverksamheten enligt 

miljöbalken. Detta gör mark- och miljödomstolen enligt kap. 9 i miljöbalken. Vid ett 

godkännande måste företaget därefter begära en markanvisningsförrättning (Sveriges 

geologiska undersökning, 2016b). Sista steget i prövningsprocessen är ett bygglov enligt 

bygg-och planlagen och ges av kommunen (Bergsstaten, n.d.c). 

 

3.3 Den eventuella gruvbrytningen i Kallak/Gállok  

 

 
Figur 1. Karta över Sverige med samebyn Jåhkågasska tjiellde och Kallak/Gállok. 
ST Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. Bakgrundskarta: GSD-distriktsindelning © Lantmäteriet.  

 

Kallak eller Gállok som är det samiska namnet på området, är en halvö belägen i Jokkmokks 

kommun i Norrbotten (se figur 1). Området angränsar till de två sjöarna Skalka och Parkijaur 

vid Lilla Luleälvens dalgång. I närheten av halvön finns de två byarna Björkholmen och 

Randijaur där det tillsammans bor runt 100 invånare. Området med mineraltillgångar är en del 

av fjällsamebyn Jåhkågasska tjielldes åretruntmarker och angränsar till markerna för 
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samebyarna Tuorpon, Sirges och Udtja (Lindahl, et al., 2016). Förutom intresset för rennäring 

har Kallak/Gállok sedan 40-talet varit känt för sina mineraltillgångar (Lundmark, et al., 2011) 

och en del av området tillhör riksintresse för värdefulla ämnen och mineraler (Sveriges 

geologiska undersökning, 2017).  

 

Den eventuella gruvetableringen i Kallak/Gállok är en process som har pågått i flera år och 

som än idag inte är avslutad, där meningsskiljaktigheter har lett till att ärendet skickats fram 

och tillbaka mellan länsstyrelsen Norrbotten, Bergsstaten och regeringen. Det började med att 

det brittiska gruvbolaget Beowulf Mining sökte och fick undersökningstillstånd i 

Kallak/Gállok. En del av gruvbolagets undersökningsverksamhet var att genomföra en 

provbrytning, vars syfte var att klarlägga mineraliseringens egenskaper. Provbrytningen 

inleddes år 2013 av gruvbolaget. Samer och andra aktörer som motsatte sig planerna på en 

gruva organiserade protester mot den planerade provbrytningen och försökte stoppa den 

genom så kallad civil olydnad. Konflikten blev rikskänd (SVT Nyheter, 2017). För många 

inblandade aktörer och påverkade medborgare har den eventuella gruvetableringen blivit en 

brännande fråga. En fallstudie över gruvetableringen i Kallak/Gállok, vars syfte var att 

försöka förklara orsakerna till varför det blev en konflikt i lokalsamhället, visade att olika syn 

på tillväxt, markutnyttjande samt befolkningsutveckling bidrar till polariseringen i frågan 

(Lindahl, et al., 2016).  

 

Efter att Beowulf Mining funnit mineraltillgångar i området ansökte de år 2013 om en 

bearbetningskoncession genom deras svenska dotterbolag Jokkmokk Iron Mines (JIMAB). 

Länsstyrelsen i Norrbotten nekade ansökan och ansåg att dem inte kunde ge ett besked med 

det underlaget de hade och skickade vidare ärendet till Bergsstaten. Beowulf Mining 

kompletterade senare sin ansökan 2014 men länsstyrelsen ansåg att dem fortfarande inte 

kunde godkänna ansökan (SVT Nyheter, 2017). Länsstyrelsen sade slutligen nej till 

gruvbrytningen i slutet av november 2017. Bergsstaten hade dock en annan uppfattning och 

ansåg att ansökan var tillräcklig. Ärendet ligger för närvarande på regeringens bord där det nu 

utreds för en avgörande bedömning (Länsstyrelsen Norrbotten, 2017). 

 

De olika turerna mellan länsstyrelsen Norrbotten, Bergsstaten och regeringen förklaras delvis 

av att aktörer gjort yttranden som lyft fram olika synpunkter när det gäller JIMAB:s MKB 

(Naturvårdsverket, n.d.a). Redan vid provbrytningen anmälde angränsande samebyar 

provbrytningen till UNESCO med anledning att det kan utgöra ett direkt hot mot det 
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närliggande världsarvet Laponia. Om UNESCO skulle bedöma att Laponia är i fara så kan de 

föra upp världsarvet på deras lista över världsarv i fara, vilket skulle kunna leda till att 

organisationen upphäver områdets status som världsarv. Efter att gruvbolaget ansökt om 

bearbetningskoncession framförde Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet skrivelser till 

länsstyrelsen, i vilka de påpekade en brist på utredning som undersökte indirekt påverkan på 

världsarvet Laponia (Naturvårdsverket, n.d.a; Riksantikvarieämbetet & Naturvårdsverket, 

2014; Riksantikvarieämbetet, 2017). Det är med anledning av detta underlag som 

länsstyrelsen Norrbotten sedan beslutade att avstyrka gruvföretagets bearbetningskoncession 

(Länsstyrelsen Norrbotten, 2017). Motiveringen bakom skrivelserna från Naturvårdsverket 

och Riksantikvarieämbetets sida var att gruvetableringen kan komma att påverka Laponias 

skydd och förvaltande av världsarvstatusen, vilket de som tillsynsmyndigheter har direkt 

ansvar över (Riksantikvarieämbetet, 2017).  

 

3.4 Laponia 

Världsarvet Laponia är ett område i Norrbotten som består av ett flertal nationalparker och 

naturreservat. Vidare är det en av Europas största sammanhängande naturmarker 

(Riksantikvarieämbetet, 2017). För samerna är Laponia ett kulturlandskap som bebotts och 

verkats sedan forntid. I och med det är Laponia ett område som anses mycket viktigt för den 

samiska kulturen (Naturvårdsverket, n.d.b). Inom området verkar idag samer från nio olika 

samebyar, däribland Sirges, Tuorpon, Udtja och Jåhkågasska tjiellde som denna rapport berör. 

Alla dessa samebyar förutom Udtja har stor andel av sina marker inom Laponia (Samebyarna 

Tuorpon, Jåhkågasska, Sirkas, Unna Cearus och Báste, 1999). 

 

Laponias världsarvsstatus innebär att det har värden som behövs upprätthållas för att det ska 

få vara ett världsarv. Dessa värden har bestämts av UNESCO och kallas Outstanding 

Universal Values (OUV) och beskrivs i The Statement of Outstanding Universal Value 

(SOUV). Laponia fick plats på världsarvslistan 1996 och har fem olika kriterier för kultur- 

och naturvärden. Det är kriterium (iii) och (v) utav de fem kriterierna som berör rennäring och 

samisk kultur. Kriterium (iii) säger att Laponia är: 

  

...ett exceptionellt uttryck för den samiska kulturen knuten till 

rennäringen och som ett av de sista, största och bäst bevarande 

exemplen på nomadism (Riksantikvarieämbetet, 2017b). 
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 Kriterium (v) anger Laponia: 

  

...som ett exempel på traditionell markanvändning, ett 

kulturlandskap som reflekterar ett traditionellt levnadssätt kring 

renskötsel (Riksantikvarieämbetet, 2017b).  
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4. Samer och rennäring  

I detta kapitel behandlas renskötselns markanvänding, förutsättningar, ekonomisk och 

kulturell betydelse samt strukturen för en sameby. Denna del av rapporten är en grund för att 

enklare kunna förstå rennäringens uppbyggnad och komplexitet – en aspekt som är viktig vid 

bedömning av hur rennäringen påverkas.     

 

4.1 Sameby  

En sameby är något som regleras i rennäringslagen och är en ekonomisk och administrativ 

sammanslutning. Den kan liknas vid en ekonomisk samarbetsform, som även utgör ett 

bestämt geografiskt område där samebyns medlemmar bedriver sin renskötsel (Länsstyrelsen 

Norrbotten, n.d). Samebyn består av en styrelse med en ordförande vars uppgift är att 

företräda samebyns medlemmar samt leda arbetet med kollektiva beslut över renskötseln 

(Samiskt informationscentrum, n.d). I Sverige finns det 51 samebyar där varje sameby har ett 

område inom renskötselområdet. För varje område, alltså för varje sameby, finns det ett 

maximalt antal renar som får bruka marken vilket bestäms efter markens beskaffenhet och typ 

(Sametinget, 2018a). I Norrbottens län finns det både fjällsamebyar, skogssamebyar och 

koncessionssamebyar. Skillnaden mellan en fjällsameby och en skogssameby är att de har 

sina åretruntmarker på olika geografiska områden. En definition för en fjällsameby är att de 

har sina åretruntmarker ovanför odlingsgränsen medan en skogssameby har dessa ovanför 

lappmarksgränsen. En koncessionssameby innebär att renskötseln har sina åretruntmarker 

nedanför lappmarksgränsen och har behövt få tillstånd (koncession) från länsstyrelsen 

(Länsstyrelsen Norrbotten, n.d.). 

 

4.2 Markanvändning och renskötsel  

Renen är ett hjortdjur som lever i hjordar. I Sverige används semidomesticerade renar inom 

renskötseln och det finns idag inga svenska vildrenar. Rennäringen har moderniserats men 

trots det kvarstår en stark koppling till naturen och renens naturliga årscykel. Till skillnad mot 

många andra typer av djurskötsel har renskötare anpassat sig till renen och inte det motsatta. 

Renskötsel förlitar sig i mindre grad på mänskligt kontrollerade faktorer till skillnad från 

andra former av djurskötsel som ofta uteslutande styrs av faktorer som människan kan 

kontrollera, där både födointag och miljö kontrolleras av människan (SOU, 2001). 
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Rennäringen grundar sig i att renhjorden kan följa sitt naturliga vandrings-och flockbeteende 

(Borchert, 2001). 

 

4.2.1 Renskötselområde 

Renskötselområde är en del av Sverige där renskötsel får bedrivas. Det kan i sin tur delas in i 

tre olika typer av områden; åretruntmarker, vinterbetesmarker samt koncessionsområden. 

Indelningen görs efter vilken typ av rättighet som renskötseln har på området. Åretruntmarker 

ger renägare rätten att använda marken för renbete under hela året. Vinterbetesmarker får 

enbart användas av renägare från 1 oktober till 30 april. Koncessionsområden är de områden 

där renägare får bedriva renskötsel året runt med en begränsning av maximalt 30 renar i sin 

ägo (Sametinget, 2018b). 

 

4.2.2 Renens betesmarker och dess förutsättningar 

Renen nyttjar olika områden under olika årstider för flytt, kalvning och bete. Dessa områden 

delas in i så kallade årstidsland efter varje årstid (Sametinget, n.d.d). Indelningen görs då 

betesmarker har olika typer av egenskaper som gör att områden är lämpliga för bruk vid olika 

tidpunkter på året. I och med det kan en betesmark allt som oftast inte ersätta en annan. 

Vidare är betesmarkernas funktionsduglighet för renskötseln starkt väderberoende då 

tillgången på bete varierar från år till år. En konsekvens av det är att en bra betesmark ett år 

kanske inte är en bra betesmark ett annat år (Svenska Samernas Riksförbund, n.d.). Det kan 

också vara så att ett område inte används ett år då marken behöver återhämta sig efter 

betesslitage (Länta & Wik Karlsson, 2013). Renarna behöver vandra mellan de olika 

markerna och denna vandringssträcka varierar för olika samebyar, men är generellt mycket 

längre för fjällsamebyar än för skogssamebyar. Vid förflyttning följer renarna bestämda 

vandringsleder, så kallade flyttleder, där det finns tillgång till rastbete vid sidan av för vila och 

födointag för renarna. Speciellt viktiga områden där renarna betar och samlas vid brunst och 

kalvning kallas för kärnområden. Det är områden som renarna själva söker sig till (Svenska 

Samernas Riksförbund, n.d.).  

 

På grund av att renskötseln är nomadiserande och att markens funktionsduglighet är 

väderberoende kräver rennäringen en hög flexibilitet (Borchert, 2001; Svenska Samernas 

Riksförbund, n.d). En förutsättning för denna flexibilitet är att det under vintern finns tillgång 
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till sammanhängande marker och till lav som går att beta. Flexibilitet förutsätter även att dessa 

områden för rennäringen är stora (Länta & Wik Karlsson, 2013). Sammanfattningsvis kan 

man säga att en långsiktig hållbar renskötsel grundar sig i att det finns centralt 

sammanhängande betesmarker för alla säsonger, praktiska flyttleder med tillgång till rastbete, 

betesro samt lämpligt kalvningsland. Tillgången till passande vinterbetesmarker är även ett 

fundament för rennäringens fortsatta existens (Svenska Samernas Riksförbund, n.d.). 

 

4.2.3 Årscykel  

Fjällsamebyar i Sverige har sitt sommarbete i fjällområden där födan huvudsakligen består av 

gräs, örter, löv och svamp (Utsi, 2007). Under sommaren bygger renen upp sin fettreserv för 

att klara av den dåliga tillgången på föda under vinterhalvåret (Borchert, 2001). På vintern har 

fjällsamebyarna betesområden i lavtallskogar (Utsi, 2007) där tillgången på föda och skydd är 

bättre. Den främsta vinterfödan består av renlav. Ibland kan renarna använda hänglav som 

föda men det är inte optimalt då dessa främst finns i sällsynta gammelskogar och har 

dessutom en lång tillväxtperiod (Borchert, 2001). Renen har en god förmåga att tillgodogöra 

sig energin i lav men behöver ändå använda sin fettreserv från sommaren på grund av lavens 

låga proteininnehåll. Renen har såväl som andra hjortdjur svårt att tillgodogöra sig andra typer 

av växter som har en hög fiberhalt vilket gör att substitut till laven är problematiskt 

(Sametinget, n.d.e). Vinterhalvåret är avgörande för en renhjords överlevnad och 

vinterbetesmarker är rennäringens flaskhalsar. Avgörande faktorer här är omfattningen av 

betesmark, kvantiteten av lav samt miljö-och väderförhållanden. Brist på renlav kan uppstå då 

islager på mark eller snö förhindrar renarna att få tag på födan, vilket är ett stort problem för 

renskötare (Borchert, 2001). Därför är stödutfodring i form av pellets förekommande under 

vinterhalvåret (Sametinget, n.d.e). 

 

4.2.4 Renskötselrätt 

Renskötselrätten är en samisk rättighet till bruk av fast egendom, det vill säga mark och 

vatten. Den vanligaste anledningen till bruksrätt är urminnes hävd, även om många kan uppstå 

genom avtal mellan markägare och renskötare. Urminnes hävd innebär att renskötsel har 

bedrivits på marken under en så lång period att ingen vet när renskötseln började bedrivas på 

området. Renskötselområdets marker kan vara privatägd eller mark som staten har hävdat 

äganderätten till. Renskötselrätten ger alltså samer rätt att bruka marken även om de inte 
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tillerkänns äganderätt till den. En annan viktig aspekt av renskötselrätten är att den gäller 

under obegränsad tid. Detta innebär att privata markägare inte kan avsluta en renskötselrätt 

genom uppsägning och kan inte heller ta ifrån samerna rätten utan kompensation då den gäller 

oberoende av lagstiftning (Sametinget, 2018a).  

 

4.3 Rennäringens betydelse  

4.3.1 Rennäringens socioekonomiska betydelse  

Rennäringen är en ekonomisk verksamhet som bedrivs mellan renägaren, renskötselgruppen 

och samebyn. Renskötselgruppen är en renskötselverksamhet som drivs av en renskötande 

medlem i en sameby med sitt husfolk (SJVFS 1993:162 refererad i SOU, 2011). Vanligtvis är 

det en person som arbetar heltid i företaget och att det tillkommer arbetare vid vissa tillfällen 

såsom vid renskiljning, kalvmärkning och slakt. Oftast utförs de mer tillfälliga arbeten av 

familj och släkt (Sametinget, 2017f). Rennäringens struktur beror dels på rennäringslagens 

utformning men även vilken sameby det handlar om och det kan se olika ut i olika delar av 

landet (SOU, 2001). Vid slutet av år 2015 fanns det cirka 3 900 renägare och lite mer än 800 

var ansvariga för en renskötselgrupp (Jordbruksverket, 2016).  

 

De huvudsakliga intäkterna från rennäringen kommer från renslakten. Det finns begränsande 

faktorer för slaktuttaget som beror av antalet renar, rådande betesförhållande, årsvariation, 

rovdjurstrycket samt rådande marknadspris. Intäkterna från renslakt uppgick i Norrbottens län 

till 33,7 miljoner kronor medan hela Sveriges rennäring uppgick till cirka 77 miljoner kronor 

för säsongen 2008/ 2009 (Doj, 2009). Inkomstnivån för enskilda renägare är dock låg (SOU, 

2001). För dagens renskötsel är låg vinst bland de två främsta problemen, där den andra är en 

minskning av tillgänglig betesmark (Riseth, 2006). Renskötselns låga ekonomiska avkastning 

är även något som anses hindra rekrytering av nya generationers renskötare (Danell, 2005). 

 

Rennäringen har en ekonomiskt betydelse på ett regionalt plan då den oftast bedrivs i 

områden med låg sysselsättning och kan bidra med arbetstillfällen. Den ger även ekonomiska 

fördelningseffekter i form av ökad efterfrågan på insatsvaror och kommunal service. 

Verksamheter som garveri, slöjd- och turistföretag som förlitar sig på renskötselns 

verksamhet är en annan viktig fördelningseffekt där renskötsel kan vara en förutsättning för 
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verksamheternas existens. Vidare är betning av landskap i norra delarna av Sverige en viktig 

ekosystemtjänst som renskötseln hjälper till med, som kan värderas monetärt (SOU, 2001).   

 

4.3.2 Rennäringens kulturella betydelse 

Genom tiden har samernas och renens vägar mötts. Det finns skriftlig bevis på att samer tämjt 

renar ända sedan 800-talet. Däremot så är det inte förrän de senaste 150-200 åren som 

renskötseln har blivit den dominerande grundstenen i det samiska hushållet (Bjørklund, 2013). 

Detta grundar sig delvis i att staten under 1800-talet bestämde att rennäringen skulle ingå i 

definitionen av vad en same är (Lundmark, 1998:77ff refererad i Valijärvi & Wilbur, 2011). 

Sedan dess har renskötsel präglat porträtteringen av den samiska kulturen, vilket i sig är en 

problematik som denna rapport inte går in på närmare (Jacob, 2015).  

 

Samisk kultur har överförts via muntlig tradition och har inte varit nedskriven. I och med det 

har de samiska språken varit en viktig del i bevarande av dess kultur (Kouljok, 2011). Detta 

argument stöds även av teorier som pekar ut språket som det viktigaste verktyget för att 

upprätthålla ett folks kultur (Jacob, 2015). I Sverige finns det idag fem olika samiska språk 

som talas. En gemensam nämnare för dessa är att de alla har ett rikt ordförråd relaterat till 

renskötsel och finns med på UNESCO:s lista över hotade språk. Två av dessa språk är till och 

med akut hotade enligt UNESCO:s standarder för utrotningshotade språk (Moseley, 2010). 

Faktorer som påverkar den fortsatta existensen av ett minoritetsspråk är om det används inom 

ett kulturellt viktigt område, om det används privat och om det finns dokumentation och 

program som levandegör språket (Valijärvi & Wilbur, 2011). För de samiska språkens del, 

utgör rennäringen ett sådant kulturellt viktigt område. Rennäringen är inte bara viktig för 

språket, utan har även en nära koppling till andra former av kulturyttringar till exempel 

uttrycksformer som jojk och slöjd (SOU, 2011).  
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5. Planerade gruvan i Kallak/Gállok 

I detta kapitel presenteras först utformningen av den planerade gruvan för att kunna förutspå 

hur Jåhkågasska tjiellde skulle påverkas av gruvetableringen. För ansökan om 

bearbetningskoncession har bolaget JIMAB gjort en MKB där en konceptuell utformning av 

gruvverksamheten finns med. Det är denna utformning som används för att beskriva den 

eventuella gruvverksamheten i rapporten.  

 

5.1 Gruvan i Kallak/Gállok  

Den planerade gruvverksamheten i Kallak/Gállok omfattar ett dagbrott med brytning av 

järnmalm. En utredning av Kallak/Gálloks mineralresurser gjordes av Geovista AB i samband 

med ansökan och visade att det sannolikt finns mineraltillgångar som kan tillgodogöras 

ekonomiskt. Tidsperioden för gruvdriften har uppskattats till 14 år. Detta kan dock komma att 

förlängas vid tillskott av malmfyndigheter i området. Utöver själva gruvdriften kommer det 

tillkomma fyra år för uppbyggnad och avveckling av verksamheten. Koncessionsområdet 

kommer att uppta cirka 103 ha. Förutom koncessionsområdet kommer markanspråk krävas till 

olika typer av anläggningar; gråbergsupplag, sandmagasin, klarningsmagasin samt ett 

industriområde vilket gör att det totala verksamhetsområdet blir cirka 2 000 ha (Hifab, 2014). 

Området ligger på en höjd vilket gör att malmen antas vara någorlunda lättillgänglig, med 

behov av gråbergsbrytning till en början. Anrikningen av malm har uppskattats till 10 

miljoner ton per år vid fullskalig brytning. Till en början kommer brytningstakten vara mindre 

för att sedan öka successivt. Djupet för dagbrottet kommer bli cirka 375 m. Transporten av 

slutlig produkt ut ur området kommer sedan att uppgå till 4,2 miljoner ton per år (Hifab, 

2014).  

 

5.2 Lokalisering av olika anläggningar 

Enligt MKB:n kommer koncessionsområdet ligga vid Kallak/Gállok Norra där dagbrottet 

kommer att placeras. Se figur 2 nedan för en konceptuell utforming av de olika 

anläggningarna och se tabell 1 för deras planerade omfattning. En av anläggningarna som 

ingår i verksamhetsområdet är gråbergsupplag där gråberg deponeras. Detta gråberg är 

sidoberg som tas bort vid malmbrytningen. I MKB:n föreslås två områden för 

gråbergsupplagen, ett som ligger väster om och ett som ligger söder om dagbrottet. En annan 



 19 

anläggning är sandmagasinet där anrikningssand deponeras. Sandmagasinet begränsas av en 

damm uppströms i nordvästlig riktning. Nedströms uppströmsdammen kommer en dränerande 

dammkonstruktion byggas. Utöver det kommer ett vattenmagasin som mellanlagrar vatten 

och utjämnar vattenflödet för dagbrott och gråbergsupplagen att byggas. Förutom de områden 

som tar marken i anspråk för deponering och vattenhantering kommer även vägar mellan de 

olika anläggningarna att behövas (Hifab, 2014). 

 

 
Figur 2. Den planerade gruvverksamheten (1 & 4=gråbergsupplag, 2=koncessionsområde, 

3=industriområde, 5=sandmagasin & 6=damm & klarningsmagasin).  
Bakgrundskarta: GSD-vägkartan Vektor © Lantmäteriet.    
     

 
Tabell 1. Markanvändning för gruvans olika anläggningar 

Anläggning Yta (avrundat värde) [ha] 
Gråbergsupplag 234 

Sandmagasin 510 

Klarningsmagasin 15 

Industriområde 25 

Verksamhetsområde (med vägar etc.) 2000 

(Hifab, 2014)     



 20 

5.3 Gruvans transport  
I JIMAB:s MKB presenteras flera olika transportalternativ. Planen är att föra ut produkten 

från gruvan till Gällivare för vidare transporter till en närliggande hamn (Narvik eller Luleå). 

Antingen kommer väg 805 rustas upp för lastbilstransport (se figur 3) eller så kommer en ny 

järnväg byggas mellan Kallak/Gállok och Jokkmokk, för vidare transport till Gällivare. Från 

Jokkmokk planeras antingen en utbyggnad av Inlandsbanan till Gällivare eller en upprustning 

av befintlig väg E45, se figur 3 (Hifab, 2014).  

 

 
Figur 3. Transport ut ur Kallak/Gállok till Gällivare. 
Publika omvärldsfaktorer 2016 Renbruksplan®. ST Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. Bakgrundskarta: 
Översiktskarta vektor © Lantmäteriet.  
 

5.3.1 Bedömning av transportalternativens rimlighet  

Av de föreslagna transportalternativen i den åtgärdsvalsstudie som finns som bilaga i MKB:n 

presenterades alternativen som lika troliga och ingen ställning togs av bolaget. I MKB:n står 

det att transportalternativen har tagits fram av ÅF Konsult i samråd med Trafikverket. I och 
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med det gjordes en intervju med Krister Palo som jobbar som planerare för region Nord på 

Trafikverket, för att kunna bedöma vilket alternativ som verkade mest troligt enligt dem. På 

frågan om Trafikverket utformade transportalternativ i samråd med ÅF Konsult, blev svaret 

att något sådant samråd inte har skett. Palo säger att åtgärdsvalsstudien är mer som en 

“önskelista”.  Dessutom säger han att byggandet av en järnväg mellan gruvan och Jokkmokk 

är ett rent industrispår, vilket innebär att JIMAB skulle behöva stå den största delen av 

investeringen. Det största problemet med järnväg anser Palo vara att det kräver en enorm 

investering. Han nämner ett projekt där Trafikverket gjorde en utredning tillsammans med ett 

gruvbolag för en gruva i Kaunisvaara, där en järnväg mellan gruvan och malmbanan skulle 

kräva en investering på 10 miljarder kronor och poängterar att sådana summor är det få 

enskilda bolag som har råd med. Gällande vilket alternativ som är bäst för gruvbolaget så 

säger Palo att järnvägstransport har fördelen att det blir billigare i längden jämfört med de 

kostnader som krävs för upprustning av vägar och användandet av lastbilar. Den enorma 

investering som krävs i början för järnvägsalternativen förutsätter dock att bolaget finansierar 

det mesta själva (Intervju Krister Palo). För rapportens scenarioanalys kommer det 

transportalternativ som innebär en upprustning av befintlig väg att vara det alternativ som 

kommer användas. Detta då det är det alternativ som är billigare initialt och inte kräver de 

enorma investeringar som gör att det uppskattas som det mest rimliga alternativet. 
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5.3.2 Vägtransport ut ur Kallak/Gállok  

För alternativet vägtransport från Kallak/Gállok föreslår JIMAB en upprustning av väg 807 

inom området och för byggande av ny väg (se figur 4). Utanför området föreslår JIMAB en 

upprustning av väg 805 vidare mot Jokkmokk, för att därifrån transportera vidare via antingen 

Inlandsbanan eller väg E45 till Malmbanan (se figur 4). Lastbilstransport av malmen ut från 

Kallak/Gállok mot Jokkmokk skulle innebära att cirka 360 lastbilar per dag passerar (Hifab, 

2014).  

 

 
Figur 4. Vägtransport ut ur Kallak/Gállok till Jokkmokk. 
Publika omvärldsfaktorer 2016 Renbruksplan®. ST Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. Bakgrundskarta: 
Översiktskarta vektor © Lantmäteriet.  

 

5.4 Gruvbolagets bedömning av gruvans påverkan på renskötseln  

I MKB:n finns en bilaga som heter rennäringsanalys som utreder effekter och åtgärder på de 

berörda samebyarnas renskötsel. Detta är ett dokument som ska ingå i en MKB om en 



 23 

verksamhet planeras inom renskötselområdet. Det är utifrån detta som gruvbolaget baserar sin 

bedömning som de i MKB:n presenterar. 

 

5.4.1 Effekter på rennäringen 

Gruvbolaget har bedömt att rennäringen kommer att påverkas på olika sätt. JIMAB bedömer 

att det skulle finnas en påverkan från buller och vibrationer och att det skulle innebära en 

begränsad form av störning inom två kilometers avstånd från gruvan. Den enda påverkan som 

gruvbolaget kan se av gruvdamm på renskötseln är att den kan komma att irritera renens 

slemhinnor, vilken de bedömer som ofarlig. JIMAB vet inte hur pass allvarlig som denna 

effekt kommer bli men säger att den kan åtgärdas genom tillämpning av tekniska lösningar 

inom dammreducering. En påverkan på rennäringen av transport av järnkoncentrat ut från 

gruvområdet är också något som JIMAB tar upp i sin MKB. Bolaget anser att Jåhkågasska 

tjiellde påverkas i mindre grad av kumulativa effekter i jämförelse med andra samebyar i till 

exempel Jämtland. Det säger bolaget bero på att en andel av deras marker ligger på skyddade 

områden som till exempel nationalparker. Kumulativa effekter har tagits upp i 

rennäringsanalysen. De störningar som bolaget tar upp är skogsbruk, vattenkraft, turism och 

friluftsliv, bebyggelse och infrastruktur, vägar, mineralprospektering, inlandsbanan, vindkraft, 

skjutfält och rovdjur (Hifab, 2014). Av alla de kumulativa effekter som JIMAB tar upp i sin 

rennäringsanalys är det endast vissa som företaget tar upp i den samlade bedömningen i 

MKB:n. Vidare utreds inte de kumulativa effekter som tas upp i förhållande till varandra. 

 

Slutsatsen i konsekvensbedömningen för rennäring är att den skulle få måttliga konsekvenser 

om de i MKB:n föreslagna skadelindrande åtgärder vidtas. Måttliga konsekvenser för 

rennäringen innebär enligt MKB:n en: 

 

Begränsad påverkan på kärnområden eller flyttled av riksintresse, 

eller begränsad påverkan på samebyns möjlighet att passera och 

nyttja för samebyn viktiga marker. Påverkan bedöms orsaka 

betydande effekter för någon av samebyns betesgrupper (Hifab, 

2014). 

 

Sammanfattningsvis anser JIMAB att merarbete och ökad stress och oro hos renskötarna är de 

huvudsakliga påverkan på samebyn. Den förlorade betesmarken skulle även leda till 
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kostsamma åtgärder som bolaget anser försämra renskötselföretagens lönsamhet i ett 

långsiktigt perspektiv, i den nuvarande formen av renskötsel som görs. De drar i MKB:n 

slutsatsen att gruvan och rennäringen kan samexistera (Hifab, 2014). 

 

 5.4.2 Skadelindrande åtgärder  

JIMAB har i sin MKB föreslagit ett antal åtgärder som dem har bedömt vara relevanta för att 

kunna minska den negativa påverkan på rennäringen i området. Bedömningen grundar sig på 

rennäringsanalysen som har utförts av Swedish Geological AB efter beställning från JIMAB 

och finns med som bilaga i MKB:n. Nedan görs en beskrivning av de skadelindrande 

åtgärderna som föreslagits när gruvan är i drift. 

 

Enligt JIMAB ska förebyggande och minimerande åtgärder prioriteras, och där det inte är 

möjligt ska det kompenseras för. De föreslår att gruvpersonal ska utbildas och informeras om 

hur samebyarna använder marken i området och att en dialog ska hållas mellan företaget och 

samebyarna. Vidare föreslår JIMAB att de troligen ska ge stöd till samebyarna när 

renskötarna ser behov av bevakning av renar vid flytt, och att stödet ska kompensera ökade 

kostnader och arbetsinsatser (Hifab, 2014). I vilken utforming detta stöd ska ges eller med 

vilka medel nämns inte. På grund av renpåkörningar står det i MKB:n att det kommer att 

finnas ett behov av uppföranden av skyddsstängsel, hagar och samlingsplatser vid gruvan 

samt vid tillhörande infrastruktur såsom vid väg 805 (Hifab, 2014). Mer om denna åtgärd står 

inte beskrivet.  

 

Konstruktion av faunapassager där renarna antas kunna passera nämns även av JIMAB som 

ett möjligt behov. Dels som ekodukter och dels som mindre faunabroar eller faunaanpassade 

vägbroar. Det som mer nämns är att detta borde utformas genom samråd med berörd sameby. 

Vid perioder av betesbrist som orsakas av förlorade betesområden på grund av gruvan anser 

JIMAB att stödutfodring måste göras, dock säger de att det inte är en långsiktig lösning på 

grund av att renen mår bäst av naturligt bete och att det inte ingår i traditionell renskötsel 

(Hifab, 2014). Hur denna åtgärd skall appliceras, i vilken omfattning eller vem som ska stå för 

kostnaderna för stödutfodring tas inte upp i MKB:n. Utöver det, tar JIMAB upp 

lastbilstransport av renar som en åtgärd. Bolaget säger att det blir allt vanligare att samebyar 

använder sig av lastbil för förflyttning, att vissa samebyar inte ser detta som ett problem och 

att andra vill undvika det i möjligaste mån (Hifab, 2014). Mer än så står inte beskrivet om 
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denna åtgärd, varken vad berörda samebyar står i frågan om lastbilstransport eller om det är 

möjligt.  

      
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

6. Jåhkågasska tjiellde och deras syn på gruvan 
För att kunna bedöma vilka konsekvenser som gruvan får på samebyns renskötsel behövs 

specifik information om hur samebyns renskötsel bedrivs, vilket presenteras i detta kapitel. 

Vidare redogör kapitlet för hur samebyn uppfattar att gruvan kommer påverka renskötseln och 

vad de anser om de skadelindrande åtgärderna som JIMAB presenterar i sin MKB, så att 

Jåhkågasska tjielldes perspektiv tydligt framgår i rapporten. 

 

6.1 Jåhkågasska tjiellde 

Fjällsamebyn Jåhkågasska tjiellde är belägen i Norrbottens län. Byn har åretrunt- och 

vinterbetesmarker i Jokkmokks kommun samt ytterligare marker i Luleå, Piteå, Boden och i 

Älvsbyns kommun. Samebyn har över 100 medlemmar. År 2014 hade Jåhkågasska tjiellde 26 

registrerade renskötselföretag som totalt fick ha 4 500 renar på vintern (efter slakt), där 

årskalvar ej räknas in (Länta & Wik Karlsson, 2013). Antalet renar som tillåts bestäms av 

Norrbottens länsstyrelse. Samebyn har en areal på 9 922 km2 (Sametinget, n.d.g) där 

områdena för renbete går från norska gränsen och österut till kustlandet. På sommaren är 

renarna vid sommarbete i fjällmarker och på vintern flyttar renarna österut till vinterbete i 

skogsmarkerna. Renhjordarna flyttas på ett traditionellt sätt utan transport mellan 

betesmarkerna i fjäll-och skogslandskapet. Det kan ske genom samlad flytt eller genom att 

renarna får ströva själva mellan områdena. Den fria strövningen utgör en stor del, där renens 

rörelseriktning styrs av betesförhållanden, rovdjurspopulationen samt av vädret. Under flytten 

från sommar- och höstbetet ner till vinterbetet förekommer mestadels fri strövning där renarna 

inte förflyttas i en samlad hjord. Se figur 6 nedan för flyttleder och kärnområden vid Kallak 

som går upp mot fjällmarkerna och Laponia. Perioden för vinterbete infaller oftast mellan 

november månad till slutet av april. På vintern används olika områden av vinterbetet beroende 

på tillgången till renbete, där väder och vind är den största orsaken som styr tillgången på 

bete. Under vintern är samebyns renskötsel oftast indelad i olika vintergrupper, där varje 

grupp använder olika områden inom vinterbetet (Länta & Wik Karlsson, 2013). 
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Figur 6. Överblick över Jåhkågasska tjielldes kärnområden och flyttleder. 
Publika omvärldsfaktorer 2016 Renbruksplan®. ST Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. ST Samebyarnas 
markanvändningsområden (Extern) © Sametinget. Bakgrundskarta: Översiktskarta vektor © Lantmäteriet. 
 

6.2 Markanvändning inom Kallak/Gállok  

Området för den eventuella gruvetableringen är belägen på Jåhkågaska tjielldes 

renbetesmarker som nyttjas året runt. Samebyn ser marken som ett nyckelområde för sin 

rennäring och en del av den är definierad som ett riksintresse för rennäringen (se figur 7). 

Området har flera olika betydande funktioner för samebyns renskötsel, däribland ren- och 

rastbete, flyttleder, uppsamlingsområde, trivselområde samt förbindelsefunktion (Länta & 

Wik Karlsson, 2013).  
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Figur 7. Jåhkågasska tjielldes mark vid Kallak/Gállok och Björkholmsberget. 
ST Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. ST Samebyarnas markanvändningsområden (Extern) © Sametinget. 
Bakgrundskarta: Översiktskarta vektor © Lantmäteriet. 
 

Kallak/Gállok är en del av Björkholmsberget, som är ett område som har stor betydelse för 

Jåhkågasska tjiellde. Området har använts av samebyn i flera sekler. På Björkholmsberget 

finns flyttleder, betydelsefulla vinterbetesmarker samt förbete som betas under höst och 

höstvintern. Växtligheten består av tallskog med en god tillgång på lav. De geografiska 

förhållandena i området gör att det normalt sett inte brukar finnas för djupa snötäcken eller för 

starka vindar (Länta & Wik Karlsson, 2013). Även under tuffa vintrar brukar vinterbetet där 

kunna användas (Lindberg, et al., 2014). Förutom det anser samebyn att området är 

någorlunda skonsamt befriat från rovdjur i jämförelse med andra marker. Detta medför att 

marken är viktig för vinterbetet. Det är även viktigt för de renhjordar som inte använder 

området för vinterbete, då de oftast kommer strövande österifrån från vinterbetesmarker på 

väg till fjällandskapet. Dessutom kan det vid samlad flytt även komma renar i efterhand som 

förflyttar sig över området och följer flyttspår vidare uppåt. Ibland när renarna är svaga, har 

det till och med blivit så att de har stannat kvar vid Björkholmsberget sommartid. De 
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ovanstående faktorerna bidrar till att marken är ett trivselområde för renarna samt att det 

värderas högt av samebyn (Länta & Wik Karlsson, 2013). 

 

6.3 Jåhkågasska tjielldes syn på gruvans påverkan 

Detta avsnitt behandlar Jåhkågasska tjielldes syn på vilka effekter den eventuella 

gruvetableringen kommer att få för rennäringen. Jåhkågasska tjiellde är emot ett beviljande av 

JIMAB:s bearbetningskoncession och anser att rennäringen inte kan samexistera med gruvan 

(Jåhkågasska tjiellde & Sirges sameby, 2014). Samtidigt anser ordförande för Jåhkågasska 

tjiellde att det finns många felaktigheter och stora brister i företagets MKB. Detta 

ställningstagande kvarstår även efter att företaget har reviderat sin ansökan (Steinfjell, 2016). 

Jåhkågasska tjiellde har pekat ut vad de ser för konsekvenser av en gruvetablering. Dessa 

konsekvenser kan delas in två huvudkategorier; dels som förlorad betesmark inom 

etableringsområdet och dels som fragmentering av landskapet på grund av 

bearbetningskoncessionen och de föreslagna transportalternativen (Länta & Wik Karlsson, 

2013). 

 

6.3.1 Gruvverksamheten 

Jan Erik Länta, ordförande för Jåhkågasska tjiellde, anser att gruvan kommer att ge upphov 

till stora konsekvenser för samebyn och dess renskötsel: 

 

Om det blir en gruva så förändras renskötseln drastiskt för vår 

sameby. En bit av vinterbetesmarken går förlorad. Marken är också 

flitigt använd vår och höst då det ligger inom samebyns 

åretruntmarker. Den fria strövningen i området hindras och renarna 

kommer att hamna utanför samebyns område till grannsamebyarna. 

Samebyn skärs av på mitten i ett område som redan är smalt och det 

påverkar flyttleder och flytt av renar. Samebyn kommer inte kunna 

hålla samma antal renar i hjorden och det påverkar de enskilda 

renägare som har renskötseln som näring (Intervju Jan Erik Länta). 

 

En gruvetablering innebär alltså att en del av vinterbetesmarken försvinner och att samebyn 

inte kommer kunna använda marken vid andra tidpunkter på året för annat bete. Samebyn får 
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alltså mindre tillgänglig betesmark under vår, höst och vinter (Jåhkågasska tjiellde & Sirges 

sameby, 2014). Vidare kommer avsaknaden av bete och betesmark medföra att samebyn inte 

kommer kunna hålla nuvarande renantal. Enligt samebyn kommer flera renskötselföretag 

upphöra på grund av detta och möjligheten för framtida renskötselföretag kommer att hindras 

(Länta & Wik Karlsson, 2013). Dessutom uttrycker samebyn att en minskning av betesmark 

begränsar utrymmet för rennäringen att leva kvar. Därmed minskar utrymmet för en ny 

generation att etablera sig som renskötare vilket är problematiskt för renskötselns fortlevnad 

(Jåhkågasska tjiellde & Sirges sameby, 2014). Samtidigt har Jan Erik Länta uttryckt att ett 

framtida problem för deras sameby är att attrahera en ny generation renskötare (Intervju Jan 

Erik Länta).  

 

En ytterligare påverkan som Jan Erik Länta tar upp är att etableringsområdet skulle dela 

samebyn i två delar (Intervju Jan Erik Länta). Detta innebär att renarna inte kan ströva fritt 

eller flyttas mellan samebyns olika betesmarker, vilket beror av etableringsområdets läge i 

renskötselområdet, som är särskilt långsmalt. Detta är problematiskt med tanke på att 

Jåhkågasska tjiellde bedriver traditionell renskötsel. Etableringsområdet utgör alltså ett hinder 

för att kunna använda flyttlederna som finns där. De flyttleder som går där är dessutom 

riksintresseklassade (Länta & Wik Karlsson, 2013). Att etableringsområdet skulle blockera 

den fria strövningen, leder i sin tur till att renarnas vanliga vandringsmönster påverkas. Vid 

förflyttning mellan markerna måste de då ströva in på grannsamebyarnas marker, det vill säga 

norr och söder om etableringsområdet (Jåhkågasska tjiellde & Sirges sameby, 2014). 

  

Damm är en annan problematik som samebyarna Jåhkågasska tjiellde och Sirges har lyft 

fram. Damm kan dels spridas från transporter av koncentrat, dels direkt från brytningen, 

malmkrossningen och anrikningen på själva gruvområdet. Renlav är känslig för föroreningar 

så frågan om hur damm från gruvan skulle påverka renlaven såväl som själva renarna är 

viktiga beaktanden. Jåhkågasska tjiellde och Sirges anser att effekterna av damm utgör en 

allvarlig störning på renskötseln och poängterar att undvikelseeffekter från damm ej har 

utretts av JIMAB (Jåhkågasska tjiellde & Sirges sameby, 2014). I dagsläget finns det inte 

mycket forskning som har gjorts angående gruvdamm och dess påverkan på rennäringen, 

vilket har bekräftats via mailkorrespondens med Rosqvist som är professor inom geografi och 

Kløcker Larsen som är forskare på SEI (Mailkorrespondens Rosqvist & Kløcker Larsen). 

Detta medför att det inte kan tas upp mer fördjupande i denna rapport.  
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Jåhkågasska tjiellde har uttryckt att en annan störning för renskötseln skulle vara buller från 

gruvan, då det också skapar undvikelseffekter och undvikelsezoner likt damm. De har påtalat 

att JIMAB inte utrett detta tillräckligt med åtanke på renskötseln i bullerutredningen som 

finns i MKB:n. Samebyarna ifrågasätter valet av gränsnivå på 40 dB då de menar att renar 

kommer att störas av värden som ligger under denna nivå. Detta då de är mer känsliga för ljud 

än människor och därmed kommer de att undvika området vid lägre värden än det satta 

gränsvärdet. Vidare innehöll bullerutredningen inte hur höga momentana buller kan bli och 

genom vilket område som momentana buller sprider sig, vilket skulle skapa ännu större 

undvikelseeffekter om en tar momentana buller i beaktande (Jåhkågasska tjiellde & Sirges 

sameby, 2014). 

 

Enligt samebyn skulle en gruvetablering innebära att rennäringen inte längre kan bedrivas på 

området. En samexistens mellan samebyns renskötsel och en gruva är därför inget alternativ 

enligt Jåhkågasska tjiellde. Samebyn anser även att det finns en risk att rennäringen måste 

upphöra, eftersom etableringsområdet är en så pass strategiskt viktig plats för rennäringen. 

Skälen till att den är så central för samebyns rennäring har att göra med att den möjliggör 

många av renskötselns funktioner vilka kraftigt begränsas eller upphör med en gruvetablering 

(Länta & Wik Karlsson, 2013; Jåhkågasska tjiellde & Sirges sameby, 2014).  

 

6.3.2 Gruvans infrastruktur 

Alla presenterade transportalternativ i MKB:n kommer enligt samebyarna Jåhkågasska tjiellde 

och Sirges bli barriärer för ett flertal svåra passager. De utgör definitiva vandringshinder som 

innebär att dessa flyttleder skärs av (Jåhkågasska tjiellde & Sirges sameby, 2014) vilket 

innebär att flyttningen genom etableringsområdet påverkas negativt. Detta hindrar även 

renarna från att ströva fritt. En annan konsekvens av transportalternativen är att de kommer 

leda till merarbete för renskötarna (Länta & Wik Karlsson, 2013) och en ökad frekvens av 

påkörda renar (Länta, et al., 2013).  

 

Annan vägutbyggnad och utökad infrastruktur som tillkommer på grund av gruvverksamhet 

innebär en generell problematik som tas upp av Länta & Wik Karlsson (2013). Denna 

problematik är betesbortfall, skingring av hjord, att renarna leds av vägen i en icke-önskvärd 

riktning samt en ökad närvaro av människor.   
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6.3.3 Fallstudie Kallak/Gállok 

En fallstudie av Roturier & Roué (2014) som är en bilaga i yttrandet av Jåhkågasska tjiellde & 

Sirges sameby (2014) undersökte vilka effekter som en gruva kan få på renskötseln som 

bedrivs i området och omgivande marker. Studien kom fram till att gruvan skulle påverka 

renskötsel på flera olika sätt. För Jåhkågasskas tjielldes del, blir en effekt att de förlorar 

betesland som har bra betesvärde och mark med särskilt hög kvalité. De kraftiga störningarna 

från gruvan omöjliggör renskötarna från att kunna använda vinterbetet i Kallak/Gállok. 

Renskötarna som tillhör Jåhkågasska tjiellde skulle få en mindre anpassningsförmåga att 

hantera dåliga betesår, något som är speciellt viktigt då dåliga betesförhållanden förväntas öka 

på grund av klimatförändringar. Ytterligare effekt som studien kom fram till är att gruvan 

kommer att ge negativa effekter som fördelar sig utanför halvön Kallak/Gállok till andra 

renskötare i Jokkmokk. 

 

6.3.4 Skadelindrande åtgärder  

Jåhkågasska tjiellde anser att den rennäringsanalys som gjorts av Swedish Geological AB på 

beställning av JIMAB är felaktig och ej ordentligt utförd. Samebyn anser att den ekonomiska 

kompensation inte förändrar det faktum att etableringsområdet inte går att ersätta med annan 

mark och därmed inte heller kan kompenseras för. Jåhkågasska tjiellde talar också om att 

problemen med betesbrist, hindrande av flyttning samt att renarna kommer vandra in på 

andras renskötselområden inte kommer att motverkas med föreslagna åtgärder. För flyttleden 

genom Björkholmsberget så har inte nuvarande ekodukter varit ändamålsenliga och anses 

onödiga då renarna ändå inte tros välja den vägen på grund av störningszonen från den 

tilltänkta gruvan. Vidare uttrycker Jåhkågasska tjiellde att det inte är möjligt att förflytta 

renarna via lastbil när detta skulle behövas. Bland annat för att vajorna är dräktiga då, vilket 

gör dem extra känsliga samt att det skulle förhindra fri strövning (Jåhkågasska tjiellde & 

Sirges sameby, 2014).  

 

Jåhkågasska tjiellde replik på stödutfodring kan sammanfattas med att det är något som endast 

tillämpas vid absoluta nödfall med anledning av de risker som är förknippade med 

foderanvändning. Det finns vissa omständigheter då stödutfodring inte är möjlig, till exempel 

vid höstvinter, vårvinter och vid dålig tillgång på bete då renarna blir svåra att samla ihop. 

Vidare betonar samebyn att stödutfodring inte kan ersätta en betesbrist. En kontinuerlig 

utfodring leder till att renarna blir tama och i och med det försvinner den traditionella 
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renskötseln som bygger på semidomesticerade renar. En annan konsekvens av långvarig 

stödutfodring är att den kan försämra renens egenskaper att klara sig själv i naturen då den 

inte behöver söka mat. Utfodring generellt innebär en ökad dödlighet då den bland annat kan 

medföra sjukdomar (Jåhkågasska tjiellde & Sirges sameby, 2014). 

 

6.3.5 Gruvan och Laponia 

JIMAB bedömde i MKB:n att en gruvverksamhet i Kallak/Gállok inte ger några direkta 

effekter på Laponias OUV:s (Hifab, 2014). Myndigheterna som är ansvariga för Laponias 

förvaltande, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, har gjort en liknande bedömning. 

Däremot anser dessa myndigheter att JIMAB inte har utrett hur effekter på rennäringen i nära 

anslutning till etableringsområdet indirekt kan påverka Laponias OUV:s som berör rennäring 

och samisk kultur. Att en flyttled som används av renarna för att komma till Laponia skärs av 

är ett exempel på en indirekt effekt som saknas i MKB:n. En annan synpunkt de tar upp är att 

en bedömning av påverkan från transport på Laponias utpekade OUV:s också saknas 

(Riksantikvarieämbetet, 2017b).   

 

Jåhkågasska tjiellde har en tydlig inställning till hur de anser att gruvan skulle påverka 

Laponia. I och med att gruvan skulle få en negativ påverkan på samebyar som verkar inom 

Laponia, så skulle det även påverka Laponias värden (Länta, et al., 2013). När samebyarnas 

mark påverkas negativt utanför Laponia får detta effekter på renskötseln och kulturvärden 

inom Laponia (Jåhkågasska tjiellde & Sirges sameby, 2014).  
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7. Störningar för rennäringen 
 
Jåhkågasska tjiellde har idag olika intrång och störningar som påverkar deras rennäring. 

Samebyn står även inför framtida utmaningar på grund av klimatförändringar. I detta kapitel 

kommer flera av dessa faktorer att presenteras och beskrivas. Problematiken med 

fragmentering av landskap samt kumulativa effekter kommer även att beröras. Urvalet av 

faktorer har gjorts efter vad samebyn har belyst som problematiska i deras yttranden. 

Faktorerna som tas upp beskrivs först allmänt med relevant forskning kopplat till rennäringen. 

Därefter tas Jåhkågasska tjielldes upplevelser av deras störningar upp. Omfattningen av 

faktorernas störning på rennäringen kommer att uppskattas med så kallade störningszoner. 

Dessa kommer sedan att användas i scenarioanalysen.  

 

7.1 Fragmentering av landskap 
Olika former av mänsklig aktivitet kan skapa barriärer för renhjordar i landskapet och därmed 

isolera olika betesmarker från varandra, så kallad fragmentering. Markanvändande aktiviteter 

såsom vattenkraft, gruvor, infrastruktur samt rekreation kan leda till sådan fragmentering 

(Pape & Löffler, 2012). Som nämnts innan leder gruvor till fragmentering av landskap men de 

kan även motivera ytterligare exploatering i form av vägar och kraftledningar utöver de 

byggnader som behöver tillkomma (Österlin, et al., 2017). Skogsbruk kan också leda till 

fragmentering av landskap. Skogsbruket skapar en fragmentering av gamla skogar genom att 

minska storleken på gammal skog och isolera den bland ung skog. Detta har visat sig minska 

mängden boreallavar samt minskat landskapets motståndskraft att bibehålla lavar (Pape & 

Löffler, 2012). 

       

7.2 Kumulativa effekter 

Vid miljöbedömning är det av relevans att undersöka hur effekter av en planerad verksamhet 

samverkar med andra verksamheters påverkan och på så sätt få en bild av de totala effekterna, 

även kallad kumulativ effekt. Genom att enbart kolla på den planerade verksamhetens effekter 

kan viktiga konsekvenser förbises. Det kan handla om additiv effekt där den totala effekten är 

lika med summan av de enskilda effekterna. Det kan vara synergisk effekt där den totala 

effekten är större än de enskilda, alltså förstärks när de samverkar. Det kan även handla om 
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motverkande effekt där den totala effekten är mindre än de enskilda. Kumulativa effekter kan 

avse interaktionen mellan både dåtida, nutida och framtida effekter av olika 

störningar/verksamheter. Vidare har kumulativa effekter förutom tidsperspektivet ett spatialt 

perspektiv då den sammanfogar de kumulativa effekterna på en plats (Naturvårdsverket, n.d.c; 

Lawrence & Kløcker Larsen, 2016). 

 
Minskade betesmarker kan vara ett resultat av kumulativa effekter. Jåhkågasska tjiellde har 

framfört att de ackumulerade effekterna av olika verksamheters markanvändning på deras 

renskötselområde i form av vattenkraft, skogsbruk och andra verksamheter lett till intrång och 

försämrat funktionen för marken (Länta & Wik Karlsson, 2013). Samebyn har framfört att de 

hinder som olika verksamheter utsätter rennäringen är en stor anledning till att unga samer 

inte går in i branschen. De totala intrång som skett på de många samebyarnas marker, påpekar 

de vara skäl till att rennäringen som näring inte har ökat i omfattning över tid (Jåhkågasska 

tjiellde & Sirges sameby, 2014). Vidare säger de att kumulativa effekter från nuvarande 

verksamheters markanvändning har en förstärkande effekt på konsekvenserna från den 

eventuella gruvan vilket stödjer deras uttalande om att de inte ser någon möjlighet för 

rennäringen och gruvetableringen att samexistera (Länta & Wik Karlsson, 2013).   

 

Nutida negativa effekter av störningar säger ordförande Jan Erik Länta bero på 

klimatförändringar och andra markfrågor såsom det intensiva skogsbruket som leder till att 

lavskogar och betesmarker försvinner i högt tempo (Intervju Jan Erik Länta). Dåtida effekter 

som stör renskötseln idag är den vattenreglering som utförts i Luleälven (Länta & Wik 

Karlsson, 2013), vilket tas upp i avsnittet nedan. På grund av tidigare intrång från olika 

markanvändningar blir renskötseln känsligare för ytterligare intrång vilket innebär att 

konsekvenserna för dessa intrång blir större. Därför anser samebyarna att hänsyn måste tas till 

de kumulativa effekterna vid bedömning av hur rennäringens förutsättningar påverkas 

(Jåhkågasska tjiellde & Sirges sameby, 2014). 

 

7.3 Dagens störningar  

7.3.1 Vattenkraft  

Första halvan av 1900-talet präglades av industrialiseringen. Under denna tidsperiod skedde 

det en stor utbyggnad av vattenkraftverk och med det exploateringar i Sápmi. Exempelvis, 
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mellan åren 1918-1954 var vattenlagen strukturerad så att rennäringens intresse ej var 

representerad eller hörd i planeringen av vattenkraftverk. En konsekvens av utbyggnaden av 

vattenkraften var dämning av marker som var viktiga för rennäringen såsom flyttleder och 

visten. Historiskt sett har samernas marker minskat och kvalitén på existerande marker har 

sjunkit. Detta har haft en negativ påverkan på renskötseln (Össbo, 2014). Även idag finns det 

märkbara effekter från existerande vattenkraftverk och dammar. Effekter för Luleälven och 

Lilla Luleälven beskrivs nedan.  

 
Jokkmokk kommun är en av de främsta vattenkraftproducenterna i Sverige. Under de 10 

senaste åren har kommunen sett märkbara förändringar efter en ökad reglering av elsystemet. 

En älv som har påverkats av detta är Luleälven. Den största påverkan är att isarna kraftigt har 

försämrats och blivit osäkra. Det har i sin tur lett till ökade drunkningsincidenter 

(Bernhardsson, 2017). Då elektricitet inte kan lagras behöver man producera exakt den 

kvantitet som motsvarar konsumtionsbehovet. Vattenkraftverken fungerar som 

regleringsfunktion för det svenska elnätet, då de kan öka eller minska sin elproduktion efter 

elkonsumtionen i Sverige. Vidare är Luleälven den enda älven i Sverige där Vattenfall äger 

alla dammar. Detta medför att det är enbart i Luleälven som Vattenfall kan reglera 

produktionen på en kort tid (Öhman, 2015).  

 

Jåhkågasska tjiellde och Sirges anser att vattenkraftsutbyggnaden i Luleälven och lilla 

Luleälven, som är dess biflöde, har lett till den mest dramatiska förändringen av Jokkmokks 

landskap. Samebyarna använde tidigare isen på älvarna som flyttleder under vår och höst, 

men i och med kraftverken har detta förändrats. De säger att de tidigare naturliga älvarna var 

lätta att förutse om isen var stark nog för passage, men i och med regleringen av älvarna är 

isen inte lika säker som innan. Isens läge beror på flödet i älven som styrs av kraftverket. 

Vidare är ett problem som tas upp att vatten som är reglerat inte fryser till lika snabbt som 

naturligt flödande vatten. Detta på grund av höga flöden på vintern samt varmare vatten på 

botten som tar sig upp till ytan. Förutom förlusten av flyttleder anser Jåhkågasska tjiellde och 

Sirges att vattenkraftverken även lett till minskade betesmarker på grund av dämning. 

Betesmarkerna som översvämmades var rika på marklavar och hade liten mängd snö på 

vintern, vilket innebär att markernas funktionsduglighet för rennäringen var hög. Utöver de 

direkta effekterna som nämns ovan har samebyarna även märkt av indirekta effekter av 

vattenkraftverkens tillhörande aktiviteter. Infrastruktur som väg och ledningsgator har under 

vintern trampats ner av snöskotrar och gjort att renarna missleds ut ur områden. Vidare har 
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Vattenfalls uppförande av stängsel vid sina vattenkraftverk i Luleälven år 2001 lett till 

negativa barriäreffekter för renskötseln (Jåhkågasska tjiellde & Sirges sameby, 2014). 

 

Intill Kallak/Gállok rinner lilla Luleälven och halvön är idag omgiven av Parkijaure 

vattenmagasin. Se figur 8 nedan för att se påverkade vattendrag vid Kallak. Enligt en 

renskötare i Jåhkågasska tjielldes har vattenkraftverken haft en stor påverkan på området. 

Isarna där har blivit för svaga och det går inte längre att flytta renarna över sjöar och 

vattendrag. Detta har gjort att renflyttningsleder och gamla traditionella flyttstråk inte kan 

användas. Det omöjliggör en flytt söderut på älven, och en flytt norrut skulle innebära intrång 

på Sirges marker (Stridh, 2013). 

 

 
Figur 8. Påverkade vattendrag inom Jåhkågasska tjielldes marker vid Kallak/Gállok. 
Publika omvärldsfaktorer 2016 Renbruksplan®. ST Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. ST Samebyarnas 
markanvändningsområden (Extern) © Sametinget. Bakgrundskarta: Översiktskarta vektor © Lantmäteriet. 
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7.3.2 Skogsbruk  

Skogsbruket är intensivt i norra Sverige och är likväl rennäringen en stor markanvändare. 

Industrin har en stor negativ påverkan på mark-och boreallavar som renar betar på vintern och 

som förekommer i äldre skogar. I och med den stora föryngringen av skog samt fragmentering 

av den gamla skogen har lavar kraftigt minskat de senaste 100 åren (Kivinen, et al., 2012). En 

studie av Sandström et al. (2016) visade att marklavar i norra delen av Sverige har minskat 

med 71 % sedan 1953. Detta i sin tur, korrelerar i stora drag med minskningen av skog som är 

äldre än 60 år (Sandström, et al., 2016). Vidare har en studie i Kivinen et al. (2012) som 

gjordes i Akkajaur-Abraur och Eggelats i Sverige visat på att detta förändrade landskap, som 

bildats i och med skogsbruket, har lett till att det finns mindre förutsättningar för en hållbar 

rennäring.  

 

Den skog som främst är lämplig för renbete är den som är i åldersklass över 30-40 år. Renarna 

uppehåller sig gärna inte vid marker som utsatts för kalhuggning eller markberedning. Detta 

på grund av sämre tillgång till renbete samt de mer knepiga snöförhållandena som uppstår på 

kalhyggen när skogen öppnar upp sig. Vidare tycker renar illa om den täta ungskogen som 

sedan uppstår. Denna täta skogsmark kan vara ett hinder för tillväxten av lavar (Danell, 2005). 

På grund av den utbredda förlusten av renbete som orsakas av det moderna skogsbruket har 

även vinterbetet för många samebyar blivit “flaskhalsar” under renskötselåret. I en fallstudie 

av Semisjaur Njargs sameby angav renskötare att kalhyggen, som uppstår vid beredning av 

mark eller nyplantering av skog, gav ett betesbortfall på 25-50%. Vidare sade renskötarna att 

lavbetet börjar komma tillbaka först efter 15 år samt att en fullständig återställning av laven 

tar cirka 40-50 år (Lawrence & Kløcker Larsen, 2016). 

 
Jåhkågasska tjiellde har påverkats av skogsbruket och ser det som ett problem för 

rennäringen. Samebyn känner sig trängd och tycker skogsbruket är alltför intensivt, där 

lavskogar och betesmark försvinner i en hög takt (Intervju Jan Erik Länta). Bland annat 

försvinner hänglavar som får konsekvenser för rennäringen (Länta & Wik Karlsson, 2013). 

Sirges sameby, som har vinterbete intill Jåhkågasska tjiellde, framhåller bortgången av skogar 

med hänglavar som ett stort problem. Detta då det under vårvintern är det enda betet som 

finns på grund av att marklavar täcks av för hårt packad snö. Om hänglavar då försvinner är 

det enda alternativet stödutfodring (Länta & Wik Karlsson, 2013). Vidare har samebyn tre 

kärnområden av riksintresse intill Björkholmsberget, vid sjösystemet på södra sidan, som har 

påverkats av skogsbruk. Det har lett till att renbetet har minskat och kan enligt samebyn göra 
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att vid en gruvetablering kan det bli svårt för rennäringen i och med den totala 

betesminskningen (Länsstyrelsen Norrbotten, 2017). Vägar som skogsbruket har i området 

har även varit problematiska för Jåhkågasskas tjielldes renskötsel (Länta & Wik Karlsson, 

2013). 

7.3.3 Rovdjur  

Rovdjur är ett stort problem för rennäringen i Sverige och drabbar samebyar hårt ekonomiskt. 

En betydande orsak till den stora omfattningen är att domesticerade renar är enkla byten för 

rovdjur såsom björn, varg, järv och lodjur (Danell, 2009). Årligen dödas mellan 8 till 33 % av 

renhjordar i Sverige, där den huvudsakliga förlusten är kalvar. Om en renhjord utsätts för 

mycket rovdjur kan hela hjorden kollapsa till följd av att det dödas fler renar än det föds 

(Lindström, 2014). Ett exempel på det är en studie av renpopulationen i Njaarke i Jämtland 

som visade på att den direkta orsaken till en renhjords kollaps var predation (Åhman, et al., 

2014). Jåhkågasska tjiellde och Sirges sameby uttrycker att dem är hårt ansatta av olika 

faktorer som ändrat förutsättningar för bedrivande av renskötseln, däribland utgör rovdjur en 

faktor (Länta & Wik Karlsson, 2013). 

 

7.4 Störningszon 
En störningszon är det område som majoriteten av en renhjord undviker på grund av 

störningar från en aktivitet, såsom en vindkraftpark eller en gruva. Forskarna till rapporten 

Lawrence & Kløcker Larsen (2016) har bedömt att forskning om gruvdriftens påverkan på 

rennäringen i Sverige är undermålig. Det finns dock mycket annan forskning om hur andra 

typer av antropogena störningskällor påverkar renar. En sammanställning av flera sådana 

studier visade att domesticerade renar undviker infrastruktur och mänsklig aktivitet upp till 12 

km från själva störningskällan (Skarin, 2012).  

 
Förutom hänsyn till typ av störningskälla varierar storleken på en störningszon efter områdets 

betesförhållanden samt efter klimat och terräng (Skarin & Åhman, 2014). Den faktiska 

påverkan på renskötsel från markanvändning varierar med årstid. Kalvningstider och 

senvintern är perioder som är speciellt känsliga för renarna. En konsekvens av detta är att 

störningszonen varierar vid olika marker som vintermarker och sommarmarker (Kløcker 

Larsen, et al., 2016). Nedan redovisas störningszonerna (se tabell 2) som används i rapporten 

och en motivering till valet av omfattningen på zonerna för de olika markanvändningarna. För 
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de markanvändningar där det finns för lite forskning om störningszon har en 

standardstörningszon på 0,5 kilometer använts efter Kløcker Larsen et al. (2016).   

 
Tabell 2. Rennäringens störningszon för olika markanvändningar  

Markanvändning  Störningszon  
[km] 

Motivering av vald störningszon 

Gruva 5  Efter yttrandet Länta & Wik Karlsson 

(2013) som refererar till ett mål i Mark-och 

miljödomstolen om minsta störningszon 

för vindkraft.  

Järnväg 1,5  Efter erfarenhetsbaserad renskötsel från 

samebyar (Lawrence & Kløcker Larsen, 

2016; LKAB, 2015).  

Väg 1 Efter tidigare studie (Lundqvist, 2007) med 

minsta avstånd som tas upp i Skarin & 

Åhman (2014). 

Kraftledning  1  Efter tidigare studie (Colman, et al., 2015) 

som tas upp i Kløcker Larsen et al. (2016).  

Skoterled  
 

0,5  Standardstörningszon enligt Kløcker 

Larsen et al. (2016).   

Vindkraft 5  Efter yttrandet Länta & Wik Karlsson 

(2013) som refererar till ett mål i Mark-och 

miljödomstolen om minsta störningszon 

för vindkraft.  

Samhälle  2,5 Efter tidigare studie (Anttonen et al., 2011) 

med minsta avstånd som tas upp i Skarin & 

Åhman (2014). 

 
Störningszonerna ovan har använts för att uppskatta omfattningen av störningar för renarna 

med och utan gruvan. Det har gjorts genom kartläggning i ArcGIS över Kallak-området samt 

över hela samebyns marker och presenteras nedan (se figur 9, 10, 11 & 12 ). 
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Figur 9. Samlade störningar för Jåhkågasska tjiellde utan gruvan (inkluderar väg, 
kraftledning, skoterled, tätorter, vindkraft samt järnväg). 
Publika omvärldsfaktorer 2016 Renbruksplan®. ST Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. ST Samebyarnas 
markanvändningsområden (Extern) © Sametinget.  Bakgrundskarta: Översiktskarta vektor © Lantmäteriet. 
 

 
Figur 10. Samlade störningar för Jåhkågasska tjiellde med gruvan (inkluderar 
gruvverksamhet Kallak/Gállok, väg, kraftledning, skoterled, tätorter, vindkraft samt järnväg). 
Publika omvärldsfaktorer 2016 Renbruksplan®. ST Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. ST Samebyarnas 
markanvändningsområden (Extern) © Sametinget. Bakgrundskarta: Översiktskarta vektor © Lantmäteriet. 
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Figur 11. Samlade störningar för Jåhkågasska tjiellde utan gruvan vid Kallak/Gállok 
(inkluderar väg, kraftledning, skoterled, tätorter, vindkraft samt järnväg). 
Publika omvärldsfaktorer 2016 Renbruksplan®. ST Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. ST Samebyarnas 
markanvändningsområden (Extern) © Sametinget. Bakgrundskarta: Översiktskarta vektor © Lantmäteriet. 
 

 
Figur 12. Samlade störningar för Jåhkågasska tjiellde med gruvan vid Kallak/Gállok 
(inkluderar; gruvverksamhet Kallak/Gállok, väg, kraftledning, skoterled, tätorter, vindkraft 
samt järnväg). 
Publika omvärldsfaktorer 2016 Renbruksplan®. ST Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. ST Samebyarnas 
markanvändningsområden (Extern) © Sametinget. Bakgrundskarta: Översiktskarta vektor © Lantmäteriet. 
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Nedan visas påverkan på lavbetet om gruvan etableras vid Kallak/Gállok genom en karta över 
lavmark utan gruvan (se figur 13) och lavmark med gruvan (se figur 14).  
 

 

 

7.5 Klimatförändringar  
Lokala effekter av klimatförändringar kan skilja sig mycket åt beroende av område. Därför är 

det viktigt att undersöka hur klimatförändringar påverkar varje specifikt område. I den 

arktiska regionen sker exempelvis uppvärmningen i snabbare takt i jämförelse med det 

globala genomsnittet (IPCC, 2014). En rapport från SMHI beskriver hur Norrbottens län 

påverkas av klimatförändringar. Ett viktigt resultat därifrån är att årsmedeltemperaturen 

kommer att öka mellan 2-3 °C under åren 2021-2050, där den största temperaturökningen sker 

under perioden december-februari. Andra effekter för området som tas upp är en ökad 

frekvens av kraftigt regn, minskad snötillgång, kortare period med snötäcke samt längre 

växtsäsong (Gustavsson, et al., 2012). 

 

Rennäringen är en verksamhet som kommer påverkas mycket av klimatförändringar och får 

utstå påtagligt stora konsekvenser på grund av detta (SOU, 2007: 60). Det är ändå svårt att 

Jåhkågasska tjiellde sameby

Lavmark

0 5 102.5 Kilometers Jåhkågasska tjiellde sameby

Lavmark

0 5 102.5 Kilometers

Figur 13. Lavmark vid Kallak/Gállok 
utan störningar. 
Publika omvärldsfaktorer 2016 Renbruksplan®. ST 
Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. 
Bakgrundskarta: Översiktskarta vektor © Lantmäteriet. 

Figur 14. Lavmark vid Kallak/Gállok 
med störningar. 
Publika omvärldsfaktorer 2016 Renbruksplan®. ST 
Samebyarnas betesområden (Extern) © Sametinget. 
Bakgrundskarta: Översiktskarta vektor © Lantmäteriet. 
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förutsäga exakt vilka konsekvenser renskötseln kommer att få i framtiden. Flera rapporter 

(Horstkotte, et al., 2017; Sandström, et al., 2016; Jansson, et al., 2015; Moen, 2008) inom 

ämnet klargör detta i varierande grad där både positiva och negativa konsekvenser beskrivs.  
En möjlig negativ konsekvens är ökad svårighet att hitta lav för renen då mildare och mer 

nederbördsrika vintrar medför ökad isbildning och ett hårt övre lager på snön, så kallad 

skarebildning. En annan negativ konsekvens är svagare istäcke som beror av ökad nederbörd 

och temperaturökning, vilket försvårar flytten av renar vid de områden där flyttlederna går 

över istäckta vattendrag. Vidare kan en ökad temperatur medföra problem för renarna då de är 

känsliga för varmare temperaturer. Mer insekter och parasiter som kan angripa renar tros 

också öka på grund av det förändrade klimatet (Länsstyrelsen Norrbotten, 2016). Enligt 

rapporten Jansson et al. (2015), som kartlade klimatförändringars påverkan på 

ekosystemtjänster i barentsregionen, kommer lavar att minska i framtiden. Orsaken till detta 

är att klimatförändringar möjliggör skogsbruk i nya områden. Skogsbruk är i sig en 

verksamhet som minskar tillgången på renlav, som nämts i avsnitt 7.3.2. På grund av 

klimatförändringar kommer konkurrensen om marken att öka mellan skogsbruket och 

rennäringen och i och med det kommer det att uppstå fler konflikter dem emellan (Jansson, et 

al., 2015; Länsstyrelsen Norrbotten, 2016; Moen, 2008). En annan negativ konsekvens är att 

tillgänglig betesmark kommer att minska då trädgränsen förflyttas uppåt i landet (Jansson, et 

al., 2015). 

 

Positiva konsekvenser av klimatförändringar är en längre säsong för sommarbete i och med en 

förlängning av vegetationsperioden. Det bete som renarna får i sig under sommaren är mer 

näringsrikt än vinterbetet vilket innebär att renen i större grad kan bygga upp sin fettreserv 

inför vintern (Länsstyrelsen Norrbotten, 2016; Jansson, et al., 2015). En annan positiv aspekt 

av klimatförändringarna är att de medför kortare vintrar som leder till minskad risk för svält 

och därmed minskad dödlighet hos renarna (Jansson, et al., 2015). 

       

Rennäringen har rent historiskt överkommit olika hinder av politisk, ekonomisk och ekologisk 

karaktär tidigare vilket inneburit att den har hög resiliens, det vill säga en god 

anpassningsförmåga att motstå förändringar (Löf, 2013). Rennäringens anpassningsförmåga 

är ett relevant begrepp att ha i åtanke vid bedömning av hur rennäringen påverkas av 

klimatförändringar. För att kunna ha en god anpassningsförmåga inför klimatförändringarna 

är det viktigt att rennäringen har ett utbud av olika betesområden under sommaren och 

vintern. Detta är något som är kraftigt begränsat på grund av andra former av markanvändning 
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inom renskötselområdet (Moen, 2008). De största begränsande faktorerna för rennäringens 

anpassningsförmåga i framtiden är ökad konkurrens om markanvändning och ökat tryck från 

predation (Löf, 2013). 

 

Jåhkågasska tjiellde har uttryckt att de redan idag upplever konsekvenser av 

klimatförändringar, då det påverkat kvalitén på isar som de använder vid vissa flyttleder. Den 

flyttled som behövs för att komma åt Björkholmsberget är en sådan flyttled som de säger har 

påverkats (Länsstyrelsen Norrbotten, 2017). Vidare anser samebyn att klimatförändringar är 

en utav de stora utmaningarna som samebyn kommer att ha i framtiden (Intervju Jan Erik 

Länta). 
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8. Scenarioanalys 

Detta kapitel består av scenarioanalysen, som innehåller ett nollscenario och två olika 

huvudscenarior. Alla scenarier äger rum år 2030, skrivs i presens och utgår ifrån tre olika 

utfall för framtiden i Kallak/Gállok. Beskrivningarna av huvudscenarierna utgår ifrån att 

gruvan etableras och utgår ifrån Jåhkågasska tjielldes syn på gruvan påverkan på deras 

renskötsel. Nollscenariot är beskrivningar av sannolika följder för renskötseln om ingen gruva 

blir av.  
 

8.1 Nollscenario  

Samebyn Jåhkågasska tjiellde finns kvar och bedriver renskötsel i området. Samebyn har 

tillgång till markerna som utgör halvön vid Kallak/Gállok som är viktiga för rennäringen. 

Marken med dess många funktionsområden kan fortfarande användas. En utav de viktigaste 

användningsområdena är vinterbetesmark under särskilt hårda vintrar. Då hårdare vintrar är 

vanligare år 2030 drar samebyn vid denna tidpunkt mer nytta av detta område. 

Renskötselföretagen har kunnat fortsätta att flytta sina hjordar på ett traditionellt vis genom 

antingen samlad flytt eller fri strövning förbi området Kallak/Gállok. Förutsättningar för att 

föra vidare denna kunskap till nästa generation renskötare i samebyn har därmed ökat då 

samebyn fortfarande praktiserar en traditionell renskötsel.  

 

Ärendet om förvaltningen av Laponia mellan Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet samt 

UNESCO har avslutats och Laponia är inte längre i riskzonen för att hamna på listan över 

världsarv i fara. Kulturella värden som gett Laponia sin världsarvsstatus har inte påverkats 

negativt eftersom renskötseln fortfarande består, vilket gör att världsarvsstatusen har 

upprätthållits. Samebyns fortsatta existens har även inneburit att förutsättningen för samiska 

som ett levande språk har ökat. År 2030 har dock andra förutsättningar för Jåhkågasska 

tjielldes renskötsel försämrats. Renskötarna märker av att betesmarkerna har minskat till följd 

av ökat intrång från olika aktiviteter och klimatförändringar, vilket har försvårat deras arbete. 

Alla dessa komponenter försvårar renskötseln och ger merarbete för renskötaren och påverkar 

renskötselföretagen ekonomiskt. 

 

Renskötarna måste i större grad hantera att de tillgängliga betesmarkerna blir allt mindre. Det 

är främst det ökade skogsbruket som ligger bakom minskningen av samebyns betesmarker. 
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Fler konflikter mellan samebyn och skogsbolag har därför uppstått när konkurrensen om 

markerna har ökat. Även mindre förekomst av lav är något som renskötarna i större grad 

måste hantera. Dels på grund av klimatförändringar men även på grund av det ökade 

skogsbruket. Denna brist på renlav uppstår allt oftare under vintertid på Jåhkågasska tjielldes 

betesmarker och renskötarna har börjat använda mer stödutfodring för att kompensera 

betesbortfallet. Vid tillfällen då stödutfodring inte kan användas har detta lett till ökad 

dödlighet hos renhjordarna och renskötarna lider vid dessa tillfällen stora ekonomiska 

förluster.  

 

Vintrarna är kortare än tidigare vilket lett till en minskad dödlighet hos renarna. Samtidigt har 

förlängningen av vegetationsperioden inneburit att renarna får en förlängd betessäsong vilket 

också minskar dödligheten hos renarna. Klimatförändringarna har även lett till att flytt över 

isar har försvårats, då isarna har blivit ännu svagare. Med tanke på att tidigare påverkan från 

reglerade älvar gjort istäcket svagare undviker därför renskötare i största möjliga mån dessa 

flyttleder under vintertid. Samebyn har sämre förutsättningar att anpassa sig till 

klimatförändringarna på grund av de mindre tillgängliga betesmarkerna än förut vilket 

samebyn uppfattar som problematiskt. En utav de större problemen för samebyn är 

fortfarande att attrahera yngre renskötare.  

 

8.2 Scenario gruva 1 - samebyn har kvar sitt renbete 

Det har skett en drastisk förändring för Jåhkågasska tjielldes renskötsel och samebyn har helt 

ändrat strukturen för att kunna vara kvar i området. Störningszonen för gruvan samt 

barriäreffekterna från infrastrukturen gör att samebyns renhjord inte längre kan ströva fritt i 

området. Den smala passagen vid Kallak/Gállok har blivit besvärlig för samebyns renskötsel 

(se figur 12). Det naturliga vandringsmönstret för renarna har förändrats. Två flyttleder av 

riksintresse går inte att använda och ytterligare flyttled utanför Björkholmsberget påverkas av 

störningszonen vilket gör att majoriteten av renarna undviker den. Det finns enbart en flyttled 

som är utanför störningszonen. Denna flyttled är precis intill Tuorpon samebyns marker. I och 

med att flytt via lastbil inte har varit ett alternativ har samebyn behövt flytta renarna över 

grannsamebyarnas marker. Där har renarna betat av deras lavmarker vilket har lett till 

spänningar mellan samebyarna, speciellt då intilliggande samebyarna Sirges och Tuorpon 

också är ansträngda av effekter från gruvan.  
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Lavbetet vid och omkring Björkholmsberget används inte av renarna på grund av 

störningszonen från gruvan (se figur 14). Det goda betet inom Björkholmsberget kan inte 

användas längre vid betesbrist. Renskötarna har gått över till mer stödutfodring under svåra 

vintrar. Dels för betesbristen men även för att förhindra att renarna tar sig över till 

grannsamebyarnas marker för att beta. En effekt av stödutfodringen är att renskötarna har 

börjat märka av att de semidomesticerade renarna blir allt mer tama. Renskötarna är även 

oroliga för att renarna ska bli sjuka av fodret.  

 
Utöver effekterna från själva gruvan har Jåhkågasska tjiellde märkt av påverkan från den 

omkringliggande verksamheten som tillhör gruvan. Den tunga trafiken till och från området 

förstärker störningszonen och renarna undviker dessa vägar. Gruvbolaget har uppfört stängsel 

vid väg 805 för att minska antalet påkörda renar. Detta har dock skapat barriäreffekter för 

renarna. Gruvbolaget har också byggt faunapassager för att renarna ska kunna ta sig förbi 

gruvan samt relaterad infrastruktur. Detta har ingen märkbar effekt för samebyn. I och med 

störningszonen och buller använder inte renarna dessa passager, utan de håller sig utanför 

själva gruvområdet och undviker väg 805 på grund av den tunga trafiken. Renskötarna har 

märkt av damm från gruvverksamheten i området.  

 
Förutom det ökade trycket på renskötseln som uppstått på grund av gruvan finns det andra 

faktorer som har försämrat förutsättningarna för samebyns renskötsel. Dessa faktorer är 

samma som de som beskrivs i nollscenariot. Vattenregleringen kombinerat med 

klimatförändringar gör att isarna kring och nära Björkholmsberget (se figur 8) är ännu mer 

osäkra än tidigare. Under vissa perioder kan inte Jåhkågasska tjiellde använda isarna för 

flyttning. Detta har försvårat flyttproblematiken ännu mer. Klimatförändringarna har även 

gjort att det finns mindre tillgång på lavar under de kritiska vintermånaderna. Detta har gjort 

det extra besvärligt för vinterbetet. På grund av det samlade trycket har samebyn inte lika 

många renar som innan på grund av minskat bete. Renägarna på heltid har påverkats av detta 

och flera renskötselföretag har varit tvungna att upphöra. Den yngre generationen som antas 

ta över renskötseln ser de ökade problemen och svårigheten att livnära sig på rennäringen. De 

överväger att söka sig till annat yrke och levnadssätt. Den äldre generationen är orolig över 

detta och är rädda för att deras kultur ska dö ut om den kommande generationen inte vill hålla 

på med renskötsel. De kumulativa effekterna och problemen med dem gör att samebyn har 

svårt att se en framtid för renskötseln.  
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Jåhkågasska tjiellde har fått ekonomisk kompensation från gruvbolaget som de har lovat. Det 

har underlättat ekonomiskt för det bortfallet av inkomst från renskötseln som orsakats på 

grund av det minskade antalet renar som kan användas. Samebyn ser dock inte detta som en 

rättvis kompensation. De anser att skadan på renskötsel inte går att ekonomiskt kompensera 

för då värdet av kulturen och levnadssättet kring renskötseln är ovärderligt. Utöver det går det 

inte att få ny mark för dessa pengar.  

 

8.3 Scenario gruva 2 - samebyn upphör 

Jåhkågasska tjiellde kunde inte samexistera med gruvan, påverkan från gruvan kombinerat 

med andra störningar och intrång gjorde att samebyn upphörde. Det blev för många hinder 

och problem för samebyn att det på längre sikt gick det inte att fortsätta. Det finns inte längre 

någon renskötsel som bedrivs på Jåhkågasska tjielldes marker av dess medlemmar. 

Renskötselföretagen har upphört. Generationsväxlingen uteblir och de unga människorna som 

skulle ta över renskötseln har sökt sig till andra alternativa jobb och levnadssätt. I och med det 

försvinner den kulturbärande rennäringen för detta område vilket medför en försvagning av 

det samiska språkens ställning då rennäring är en muntlig traditionsöverföring.   

 

Laponia som kulturarv är hotad när Jåhkågasska tjiellde inte bedriver sin rennäring vid 

området längre samt då närliggande samebyar är drabbade av effekter från gruvan som 

försvårar renskötseln för dem. Vidare har Laponias OUV:s påverkats negativt av att samebyn 

upphört vilket lett till att UNESCO har satt Laponia på listan över världsarv i fara. 
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9. Diskussion  

9.1 Scenarioanalys och miljökonsekvensbeskrivning 

Scenariot utan gruva visar på att samebyn kommer att ha möjligheter att fortsätta utöva sin 

renskötsel utan stora ändringar. Renskötarna kommer att ha förutsättningar att använda fri 

strövning eller samlad flytt upp till sommarbetet på ett traditionellt vis. Det visar även att det 

finns mer förutsättningar för en generationsväxling bland renskötarna. På så sätt kan 

traditionell kunskap och det samiska språket upprätthållas inom dessa sammanhang, vilket 

möjliggör att dessa samiska kulturyttringar får större chans att leva vidare inom samebyn. 

Samebyn ser dock även utmaningar inför framtiden. En av dessa, klimatförändringar, är en 

betydande utmaning där den negativa påverkan på renskötsel antagligen kommer att öka 

avsevärt i framtiden. En effekt av det är att samebyn kommer att få en minskad resiliens, 

vilket gör att rennäringen blir mer sårbar mot andra störningar. Det visar på att kumulativa 

effekter är en viktig aspekt vid bedömning av effekter på rennäringen. Det går inte att se en 

enskild aktivitets påverkan, utan alla aktiviteter och störningar som har en påverkan måste tas 

i beaktning och sättas i förhållande till den planerade aktiviteten. Förutom det behövs även ett 

tidsperspektiv. De kumulativa effekterna är inte statiska utan kan komma att öka och minska 

tills det året ett projekt är planerad att vara i drift. För att bedöma ett projekt påverkan är det 

därför viktigt att ta med detta perspektiv.  

 

Det första huvudscenariot, samebyn har kvar sitt bete, visar på att Jåhkågasska tjiellde ser att 

gruvan kommer ha en kraftig påverkan på deras rennäring. Samebyn kommer inte att kunna 

använda Björkholmsberget vid Kallak/Gállok och samebyn skärs av i två delar vilket medför 

att renskötarna måste använda mer stödutfodring och ha renarna i mer kontrollerade former. 

Ett resultat av det är att den traditionella renskötseln förhindras. Renskötselföretag kommer att 

ha mindre förutsättningar att fortsätta och generationsväxlingen kommer att begränsas för 

samebyn. Vidare visar scenariot att Jåhkågasska tjiellde har ett synsätt som skiljer sig från 

gruvbolagets MKB, som ser konsekvenserna som måttliga. Deras olika slutsatser och syn på 

rennäringens påverkan gör att konsensus inte kan uppnås mellan parterna. Olikheterna visar 

även att det finns brister i den presenterade MKB:n. Att samebyns kunskaper inte har 

införlivats i MKB:n kan vara en bidragande orsak till att JIMAB har en annorlunda syn på 

gruvans påverkan på rennäringen. En konsekvens av det är att det finns bristfällig kunskap i 
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MKB:n. Exempelvis har de presenterade skadelindrande åtgärderna inte ansetts kunna ge 

märkbara effekter enligt Jåhkågasska tjiellde.  

 

Det andra huvudscenariot sätter fallet i ett större perspektiv genom att behandla frågan om 

den framtida renskötseln uteblivande för samebyn. En konsekvens av det är att Laponia 

troligtvis sätts på UNESCO:s lista över världsarv i fara. Detta på grund av att en stor del av 

Jåhkågasska tjielldes marker ligger inom Laponia och att landskapet kommer att förändras när 

samebyn inte längre finns kvar. Förutom det kommer kulturlandskap påverkas negativt när det 

inte längre finns renskötsel som upprätthåller värdet inom den delen av Laponia. En 

urholkning av rennäringen som kulturbärare och ett mindre utrymme för det samiska språket 

att överleva visar på samebyns betydelse ur ett kulturellt perspektiv.  

 

Enligt Jåhkågasska tjiellde bedömdes inte Laponias kriterier efter en indirekt påverkan från 

gruvan. Detta kan förklaras med att systemgränsen för att undersöka gruvans påverkan var för 

liten för att kunna bedöma hur Laponias kriterier skulle kunna påverkas indirekt. Effekten på 

renskötseln inom Laponia när renskötsel utanför Laponia påverkas av gruvan, är en aspekt 

som missas med en för snäv systemgräns.  

 

I MKB:n påstår grubolaget att Jåhkågasska tjiellde påverkas mindre av kumulativa effekter än 

andra samebyar som inte har sina marker vid skyddade områden som Laponia. Det kan 

stämma till viss del, men det är viktigt att se helheten av hela rennäringen. Fjällområdet i 

Laponia används till stor del som sommarbete och alltså inte under den mer kritiska perioden 

för rennäringen under vintertid. Vidare har inte störningar för friluftsliv och turism inom 

Laponia tagits i beaktning. Att kumulativa effekter fick en mindre vikt i MKB:n är en svaghet, 

speciellt då Jåhkågasska tjiellde säger att detta är en faktor som redan idag begränsar deras 

renskötsel och är även en framtida utmaning för samebyn att hantera. Det är viktigt att inte 

underminera de kumulativa effekternas påverkan med tanke på att de kan medföra 

fragmentering av landskap och påverka tillgänglig betesmark. Den tillgängliga betesmarken 

står i direkt relation med rennäringens bärkraft och är en av förutsättningarna för fortsatt 

rennäring. Efter arbetet med rapporten har en del aspekter om MKB:ns bedömning om 

renskötseln framstått som bristfällig. Detta kan kopplas till avsaknaden av en fullständig 

utvärdering av kumulativa effekter, en för snäv systemgräns samt att renskötarnas kunskaper 

inte har tagits med i bedömning. Detta gör bedömningen av rennäringens påverkan blir 

förenklad och saknar därmed ett helhetsperspektiv.  
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9.2 Hållbar utveckling och målkonflikter 

Det fallet som rapporten handlar om kan sägas bygga på två olika dimensioner av hållbarhet 

som ställs mot varandra. Gruvindustrin är positiv för Sveriges ekonomi och status som 

industriland, samtidigt som fallet i Kallak/Gállok även skulle leda till fler jobbtillfällen och 

antagligen en starkare ekonomi för Jokkmokk. Dessa aspekter kan vara motiv för den 

ekonomiska dimensionen av hållbarhet. Renskötseln är å andra sidan en viktig kulturbärare 

och en rättighet för samer som skulle påverkas av en gruvetablering. Denna aspekt berör 

huvudsakligen den sociala dimensionen av hållbarhet och härifrån kan motiv finnas för att 

gruvan inte ska etableras. När två intressen ställs mot varandra, som i fallet med JIMAB och 

Jåhkågasska tjiellde, måste en avvägning göras. För att kunna göra ett väl avvägt beslut 

behöver underlaget vara så underbyggt som möjligt där beaktandet av ett helhetsperspektiv är 

viktigt. Genom att rapporten utgår ifrån att föra fram ett perspektiv som inte har kommit fram 

fullständigt i MKB:n, så sätter den gruvans effekter i ett större helhetsperspektiv.  

 

9.3 Behov av ytterligare kunskap och forskning 
Det är tydligt att det inom forskning om gruvors påverkan på rennäringen inte är ett 

tillräckligt utforskat område. En konsekvens av det är att det inte finns tillräckligt med 

vetenskapligt framtaget material som underlag för bedömning i 

miljökonsekvensbeskrivningar. Rapporten skulle också ha behövt mer kunskap om gruvors 

påverkan på rennäringen. Det hade varit ett stort bidrag att ha mer underlag om störningszoner 

för gruvor och om hur enskilda aktiviteter från gruvan påverkar (ex. gruvdamm). Som nämns 

tidigare är detta dock ett ämnesområde som det inte forskats så mycket om. Rapporten har 

mestadels tagit upp problematiken kring MKB. Det hade varit intressant att bygga vidare på 

hur man kan få en mer nyanserad bild i dessa underlag i ett större perspektiv, och hur 

processen allmänt kan förbättras.  
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10. Slutsats  

JIMAB och Jåhkågasska tjiellde har olika uppfattningar om vilken påverkan som gruvan har 

på samebyns renskötsel. Gruvbolaget bedömer att gruvan skulle få måttliga konsekvenser på 

renskötseln medan Jåhkågasska tjiellde anser att konsekvenserna skulle bli stora. Bidragande 

orsaker till det är att gruvbolagets miljökonsekvensbeskrivning saknar utredd påverkan av 

kumulativa effekter och har en för snäv systemgräns. Kandidatarbetet har även visat att det är 

speciellt viktigt vid bedömning av effekter på rennäringen att ta hänsyn till komplexiteten hos 

rennäringen och att det därför är nödvändigt att bedömningen sker i samråd med erfarna 

renskötare. På detta sätt kan en mer korrekt bild av hur en gruva påverkar rennäringen målas 

upp. Ovanstående brister i gruvbolagets miljökonsekvensbeskrivning gör att en helhetsbild av 

påverkan på rennäringen saknas, vilket gör att olika uppfattningar och konflikter uppstått.    
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[Online] Uppsala: Sveriges geologiska undersökning. Tillgänglig via: 
http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1623-rapport.pdf [Hämtad 2017-02-27]. 
  
Sveriges geologiska undersökning, 2017. Området med mineraliska ämnen som riksintresse. 
[pdf] Tillgänglig via: 
https://www.sgu.se/globalassets/mineralnaring/omraden-med-mineraliska-amnen-av-
riksintresse_uppdaterad2017.pdf [Hämtad 2018-02-27]. 
  
Sveriges geologiska undersökning, n.d. Riksintresse för värdefulla ämnen eller material. 
[Online] (Uppdaterad 2018-01-09) Tillgänglig via: 
https://www.sgu.se/mineralnaring/riksintressen-for-vardefulla-amnen-eller-material/ [Hämtad 
2018-02-08]. 
 
SVT Nyheter, 2017. Gruvbrytning i Kallak/Gállok: Detta har hänt. [Online] (Uppdaterad 
2017-12-01) Tillgänglig via: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/gruvbryning-i-
Kallak/Gállok-detta-har-hant [Hämtad 2018-02-23]. 
 
 
Tidningsartiklar 
 
Ahlén, A.M., 2015. Länsstyrelsen Norrbotten ser jobbfördelar med Kallak/Gállok. Sveriges 
Radio, [online] 8 juli. Tillgänglig via: 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6207631 [Hämtad 2018-
04-16]. 
 
Liikamaa, A., 2017. Gruvan som splittrar samhället. Sveriges television Nyheter, [online] 5 
december. Tillgänglig via: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/gruvan-som-splittrar-
samhalle [Hämtad 2018-04-02].       
 
Länta, J.E., et al., 2013. Gruva i Kallak/Gállok är ett hot mot vattenkraften. Svenska 
Dagbladet, [online] 16 augusti. Tillgänglig via: https://www.svd.se/gruva-i-Kallak/Gállok-ar-
ett-hot-mot-vattenkraften [Hämtad 2018-04-02]. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: Skriftlig intervju 
 
Om gruvan blir av, vilka konsekvenser tror du det kommer att få för Jåhkågaska tjiellde och 
rennäringen i området i framtiden? 
 
Vilka andra utmaningar står Jåhkågaska tjiellde och dess rennäring inför idag? 
 
Vilka andra utmaningar tror du att Jåhkågaska tjiellde och dess rennäring kommer att få i 
framtiden? 
 
 
Intervjufrågor: Muntlig intervju 
 
Har trafikverket varit i samråd med bolaget Beowulf Mining (eller dotterbolaget Jokkmokk 
Iron Mines) om eventuella utbyggnaden av infrastruktur i Kallak?  
 
Om etableringen skulle bli av tror du det är mer rimligt att det skulle vara lastbilstransport ut 
från Kallak eller tror eller är det mest rimligt med järnväg? 
 
Tror du att det skulle känns rimligt att det är just lastbilstransport ut från själva Kallak 
iallafall? 
 

 


