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Abstract 

An increasing demand for copper has led to the prospecting of areas with low copper content. 

One such area is Laver in Älvsbyn municipality where Boliden Mineral AB wants to 

establish an open pit mine in what was once an old mining settlement. The planned mine 

causes conflicts with nearby reindeer husbandry, Natura 2000-areas and has consequences for 

the environment as well as the society in Älvsbyn. This report examines the effects of both 

the old and planned mine in Laver, with a focus on the after-treatment and how the concerned 

agents become affected by a new mine. A scenario analysis was made by gathering 

information from literature, interviews and a field work at the mining site. This scenario 

analysis compares and values the impact on the local environment, reindeer herding and 

society. The planned mine will be on a larger scale than the old one and will therefore have to 

take more aspects of future impacts into account. If a mine is established in Laver, most of 

the waste can be taken care of by Boliden. There are some ideas on how the after-treatment 

can meet the needs of the municipality, but the reindeer husbandry is at great risk of 

vanishing from the area. Hence, it’s of importance that future consequences are weighed from 

a holistic perspective where the interests of all agents are met. 

 

Sammanfattning 

Ökad efterfråga på koppar har inneburit att man börjat prospektera områden där kopparhalten 

är låg. Ett sådant område är Laver i Älvsbyn kommun där Boliden vill etablera ett dagbrott i 

vad som förut var ett gruvsamhälle men nu står övergivet. Den planerade gruvan orsakar 

konflikter med närliggande rennäring, Natura 2000-områden samt har konsekvenser för miljön 

och samhället i Älvsbyn. Denna rapport undersöker effekterna av den tidigare och planerade 

gruvan i Laver med fokus på hur efterbehandling ska gå till och hur den påverkar olika aktörer. 

Materialet är hämtat från litteratur, intervjuer och ett fältarbete i Laver och har resulterat i en 

scenarioanalys där påverkan på miljön, rennäring och samhället värderats. Om en gruva 

etableras i Laver kan gruvavfallet tas hand om av Boliden och det finns idéer om hur en 

efterbehandling kan tillgodose kommunens behov men projektet riskerar att slå ut rennäringen. 

Det är därför viktigt att konsekvenserna vägs utifrån ett helhetsperspektiv där alla aktörers 

intressen tillgodoses. 
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Förord 

Det här kandidatexamensarbetet startades i en vilja hos författarna att studera problematiken 

kring resursutvinning i svenska subarktiska miljöer. Arbetet påbörjades under hösten 2018 och 

genom kontakt med flera olika personer gällande ämnet hamnade vi till slut hos REXSAC, 

närmare bestämt hos Dag Avango och Gunhild “Ninis” Rosqvist. Härifrån lärde vi oss om 

Laver, gruvan som har en anrik historia men samtidigt är högaktuell på grund av det förmodade 

gruvprojektet. Kopplingen mellan miljö, samhälle och rennäring som uppstår i Laver gjorde 

projektet intrikat men intressant och hade inte varit möjligt utan flera personers hjälp. Därför 

vill vi tacka: 

 

Vår handledare Dag Avango som gav betydelsefulla insikter under handlingsmötena och 

även visade intresse för projektets allra minsta detaljer. 

 

Ninis, för din hjälp vid uppstarten av projektet och ditt fotarbete i Australien. 

 

De intervjuade från Boliden, Älvsbyn kommun och Semisjaur-Njarg som ville medverka på 

intervjun och möjliggjorde projektet med sin information. 
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1. Inledning 

Sedan början av 2000-talet har mineralpriserna ökat vilket tillsammans med en oro över en 

framtida mineralbrist inom EU lett till att intresset för gruvbrytning i Sverige ökat. Sverige 

producerar 91 % av allt järn, 39 % av allt bly, 23 % av all zink och 10 % av all koppar inom 

EU vilket gör landet till unionens största gruvindustriekonomi (Haikola och Anshelm, 2016). 

Om den pågående expansionen är hållbar går att ifrågasätta ur olika perspektiv såsom effekter 

på miljö, samhälle och olika lokala aktörer. Ett av de mer uppmärksammade fallen på senare 

år har varit gruvprojekten i Pajala som Northland Resources bedrev innan de gick i konkurs 

2014. 

  

En av de metaller som ökat i efterfrågan är koppar då grundämnet har en viktig roll i dagens 

samhälle. Den utgör en viktig komponent i elledningar, elektronik och är det vanligaste 

materialet i värme- och vattenrör. Från 1990 till 2011 ökade den totala världsproduktionen av 

rent koppar med cirka 7 miljoner ton, se figur 1 (Matos Grecia och Miller, 2015). Den ökade 

utvinningen av koppar har lett till att allt fler gruvor har öppnats i fyndigheter med låg 

kopparhalt för att upprätthålla produktionen. Data från AME visar att den genomsnittliga halten 

koppar i malmen vid utvinning har minskat från 0,74 % till 0,59 % mellan åren 2005 och 2017 

(AME, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Totala brytningen av koppar i världen mellan 1990–2011 (Matos Grecia och Miller, 2015). 
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Den lägre halten av koppar medför att större massor av malm måste utvinnas för att få samma 

mängd koppar. Ett vanligt sätt att utvinna stora mängder malm billigt är dagbrott. Boliden har 

ansökt om att öppna en ny koppargruva i Laver med låg kopparhalt och förväntas därför 

generera stora mängder avfall därav. Gruvan ligger i Älvsbyn kommun, Norrbotten. Den 

tilltänkta Lavergruvan ska bli ett dagbrott där halten av koppar enligt Bolidens ansökning antas 

vara kring 0,21 % av malmen (Lindeström och Eriksson, 2014). Boliden har tidigare bedrivit 

gruvverksamhet i Laver. År 1936 öppnade Boliden en underjordsgruva med schakt och 

dagbrott i Laver efter att fyndigheter hittades av malmletare från Boliden 1929 och 

provborrningar genomförts. Gruvan producerade kopparmalm fram till 1946 då kopparpriset 

sjönk till så låga nivåer att det inte längre var lönsamt (Holmberg och Korva, 2006). 

  

Kring Laver byggdes ett mönstersamhälle upp med arbetarbostäder, postkontor och skola. Vid 

nedläggningen av gruvan nedmonterade Boliden samhället med tillhörande byggnader och 

endast betongfundamenten lämnades kvar. Driften och nedläggningen av gruvan som är 

beskrivet ovan är hämtat från Holmberg och Korva (2006) kandidatuppsats Laver-orten som 

försvann. En vidare undersökning av vilka effekter nedläggningen och ruinerna har haft för 

samebyn och Älvsbyn Kommun saknas. 

  

Den planerade gruvan, Laver K nr 1, ska vara en öppen täkt i form av ett dagbrott där 

malmmängd uppgår till 700 miljoner ton de första 20 åren (Lindeström och Eriksson, 2014). 

Den planerade gruvan kommer påverka kommunen då invånarantalet kommer öka. Detta 

innebär att nya bostäder och infrastrukturen behöver byggas. I området ligger även Natura 

2000-områden samt att rennäring bedrivs av samebyn Semisjaur-Njarg i markerna där gruvan 

är tänkt att placeras (ibid.). Konflikterna kring markområdet ledde till att Bolidens ansökan fick 

avslag i december 2016 av Bergsstaten (Persson och Alfredsson, 2016). Boliden har överklagat 

beslutet till regeringen som ännu inget beslut tagit ett beslut gällande gruvans öppnade våren 

2019 (Forsgren, 2019). 

 

En förutsättning för att gruvverksamheten ska godkännas är att det genomförs en 

tillfredsställande efterbehandling eftersom den lokala miljön påverkas. Gruvans placering är 

inom samebyn Semisjaur-Njargs område och effekterna på miljön kommer även få direkta 

effekter på deras möjlighet att bedriva rennäring i området. Historiskt sett har gruvindustrin 

tagit liten hänsyn till urbefolkningars intressen och rätt till medbestämmande gällande gruvdrift 
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i deras livsmiljö (Lertzman och Vredenburg, 2005). Idag ställs allt större krav på att 

lokalbefolkning, särskilt urfolk, får inflytande över planeringen och tillståndsgivningen för 

resursutvinningsprojekt (ibid.).  

  

Det finns därmed ett behov av att analysera kopparutvinningen i Laver ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Det här projektet undersöker vilka effekter Lavergruvan, den gamla 

såväl som den planerade, kommer ha på den lokala miljön, samhället och rennäringen i 

området. Då den planerade gruvan påverkar många olika intressenter kommer även studien 

undersöka hur efterbehandlingen och dess metoder upplevs av olika aktörer. Utifrån detta 

kommer en scenarioanalys sättas upp för där olika former av efterbehandling jämförs med 

varandra. Projektet har genomförts i samarbete med REXSAC, vilket är ett forskningsprojekt 

som undersöker resursutvinning i Arktis ur ekonomiska, sociala, kulturella och ekologiska 

perspektiv. 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att identifiera och förklara skillnader i effekter av nedläggning och 

efterbehandling mellan den tidigare och planerade gruvan i Laver, samt deras konsekvenser för 

olika berörda aktörer. 

1.2 Mål 

Målen med projektet är att: 

- Undersöka hur den tidigare gruvan har påverkat den lokala miljön och hur den 

planerade gruvan kommer påverka den lokala miljön utifrån aspekterna gruvavfall och 

markanvändning.  

- Undersöka hur nedläggningen av den tidigare gruvan påverkade Älvsbyn kommun 

gällande infrastruktur, turism och arbetsförhållande samt hur den planerade gruvan 

kommer påverka dessa aspekter.  

- Undersöka hur den tidigare gruvan har påverkat Semisjaur-Njarg samebys rennäring 

och hur den planerade gruvan kommer påverka rennäringen i framtiden. 

- Lyfta och jämföra företaget Boliden Mineral AB, Semisjaur-Njarg sameby och Älvsbyn 

kommun tankar kring effekterna från den tidigare och planerade gruvan. 

- Genomföra en scenarioanalys av efterbehandlingen för den planerade gruvan i Laver 

utifrån aspekterna rennäring, miljö och samhälle.  
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2. Metod och källmaterial 

I studien användes flera olika metoder för att erhålla datan. Det genomfördes en litteraturstudie 

genom att studera artiklar och andra dokument om Laver samt andra relaterade gruvor. För att 

lyfta de olika aktörsperspektiven samt förbättra underlaget till litteraturstudien genomfördes 

intervjuer med representanter från Boliden, Älvsbyn kommun och Semisjaur-Njarg sameby. 

Datan analyserades och utifrån det ställdes tre olika scenarier upp kring hur efterbehandlingen 

av gruvan i Laver kan ske. Nedan följer en ingående beskrivning av hur litteraturstudien, 

intervjuerna, fältarbetet och scenarioanalysen genomfördes och kritik mot materialet. 

Dessutom beskrivs dispositionen i rapporten och vilka avgränsningar som gjordes. 

2.1 Disposition 

Rapporten är uppdelad i sju kapitel. Första kapitlet ger inblick i Laverprojektet och mynnar ut 

i studiens syfte och mål. Andra kapitlet beskriver hur studien genomfördes och är uppdelad 

utefter de olika metoderna som användes. Därtill ingår tre delar, som beskriver rapportens 

utformning, de avgränsningar som har gjorts samt kritik mot det samlade källmaterialet. 

Kapitlet “Laver” ger en bakgrund i hur den gamla gruvan utformades och förmodade gruvan 

planeras att utformas, både under drift och ur ett samhällsperspektiv. Dessutom innehåller 

kapitlet en kort beskrivning hur rennäring i området sköts. Resultatet, som är det fjärde kapitlet, 

är uppdelad i tre delar, en del om hur den gamla gruvan påverkade området och en liknande 

del för den planerade gruvan. Båda dessa delar är uppdelad i miljö, rennäring och samhälle för 

att bemöta de aspekter som studien undersöker. Kapitlet avslutas med att lyfta de olika 

aktörernas syn på den nya gruvan i delen “Aktörsperspektiv”.  

 

Kapitel fem är en scenarioanalys av den planerade gruvans efterbehandling. Den är delad i tre 

scenarier som lyfter olika möjligheter som finns inom det resultatet som erhölls. Efter det 

kommer “Diskussion”, som i sex delkapitel belyser och problematiserar olika aspekter i 

resultatet och scenarioanalysen. Sista kapitlet konkluderar rapporten i en slutsats utifrån de 

tidigare delarna. Efter det följer en del med källreferenser samt en del med bilagor som 

innehåller de intervjufrågor som ställdes. 



5 

 

2.2 Avgränsningar 

Den här rapportens syfte är inte att detaljerat beskriva specifika konsekvenser av gruvor utan 

lyfter flera breda aspekter som berörda aktörer ser som problem. Därtill beskrivs det hur dessa 

problem och aktörer interagerar med varandra. Avgränsningar har gjorts gällande vilka 

aspekter rapporten lyfter och hur ingående de lyfts har berott på vad intervjuerna med Boliden 

Mineral AB (Boliden), Älvsbyn kommun och Semisjaur-Njarg lett fram till. I rapporten har det 

valts att fokusera på tre huvudaspekter, miljö, samhälle och rennäring men då dessa aspekter 

är väldigt breda, samt interagerade med varandra, har aspekterna specificerats ytterligare. En 

av de mest signifikanta avgränsningarna som gjordes var att enbart intervjua tre aktörer även 

om fler berörs av gruvprojektet i Laver. Detta gjordes för att arbetet är specifikt kring Laver 

och målet var att välja aktörer som starkt påverkas av projektet ur ett lokalt perspektiv. 

Dessutom valdes aktörer som har intressen som antingen är i konflikt eller gemensamma och 

har en betydande roll i projektet, huvudkontrahenterna. Därav valdes Boliden, Älvsbyn 

kommun och Semisjaur-Njarg. Bergsstaten och Norrbottens länsstyrelse intervjuades inte då 

dessa representerar staten och det allmänna och därmed inte har samma lokala intresse i 

projektet. 

 

I aspekten samhällspåverkan har fokus legat på bostäder och arbetstillfällen även om 

infrastruktur i form av vägar och lokalt näringsliv också har diskuterats under intervjun. Detta 

gäller både för den tilltänkta och planerade gruvan för att kunna jämföra de olika projektens 

utformning mot varandra. En annan del av samhällsaspekten som undersöktes är det kulturella 

värdet i lämningarna från den tidigare gruvan och de potentiella lämningarna från den 

planerade gruvan. De lyftes då turistnäring kring nedlagda gruvor är vanligt, såsom Falu 

Koppargruva och Eden Project i Storbritannien.  

 

Miljöpåverkan var en aspekt som främst avgränsandes till lokala utsläpp från gruvavfallet i 

form av anrikningssand. De ämnena som undersöktes närmast var koppar, zink, svavel och 

kadmium då tidigare rapporter påvisade att dessa ämnen hade markanta utsläpp. En annan 

aspekt kring miljö var markanvändning och naturvärdesförluster då den planerade gruvan 

kommer täcka ett område på ungefär 46 kvadratkilometer där vissa skogspartier har höga 

naturvärden (Lindeström och Eriksson, 2014). Detta är även viktigt ur rennäringssynpunkt då 

markanvändningen tillsammans med en förmodad störningszon leder till signifikanta förluster 

av betesmarker. Andra miljöeffekter såsom exploatering av Natura 2000-områden och 



6 

 

vattenförekomster lyfts men inte i samma utsträckning då dessa är främst kopplat med 

öppnandet av gruvan i Laver och inte efterbehandlingen av den. Gällande rennäring så 

undersöks bara hur Semisjaur-Njarg påverkas och inte andra samebyar som indirekt påverkas. 

Kompensation för rennäring begränsas till återställandet av mark och renbete. 

2.3 Litteraturstudie 

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie om gruvan i Laver, både den tilltänkta och 

gamla gruvan. Källorna som analyseras hämtades på flera olika sätt. Främst användes KTH 

Primo, KTH bibliotekets söktjänst för vetenskapliga artiklar som innehåller allt material som 

biblioteket har tillgång till, digitalt som tryckt. De sökord som främst användes var Laver, 

rennäring, samer, samdeponering, störningszon, miljöeffekter, efterbehandling, kopparmalm, 

gruvavfall och anrikningssand. Dessa ord användes i kombination av varandra samt på både 

engelska och svenska. Från sökningen i KTH Primo erhölls flera källor varav några av de 

viktigaste för studien var en artikelserie av Luleå Tekniska universitet om utsläppen från gamla 

gruvan i Laver. Detta gav grunden för beskrivningen av utsläppen och efterbehandlingen från 

den tidigare gruvan.  

 

Andra källor som erhölls var artiklar om hur samebyn påverkas, främst Stockholms 

Environmental Institutes (SEI) rapport skriven av Lawrence och Kløcker Larsen (2016), och 

Renlaver av Österlin et al. (2017) som är en sammanställning av forskning om gruvor kopplat 

till rennäring för Svenska Samernas Riksförbund. En annan betydande källa som hittades 

genom KTH Primo var kandidatuppsatsen Laver - orten som försvann som beskrev det tidigare 

Laver, både ur samhälls och tekniskt perspektiv (Holmberg och Korva, 2006). Boken 

Lavergruvan av (Alerby, 1994) gav insyn i det tidigare samhällets uppbyggnad och 

nedläggning. 

 

Andra betydande källor var de företagsrapporter och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) 

som har gjorts om projektet i Laver som erhölls av Boliden. MKB:n om gruvan i Stekenjokk 

som beskrev hur den nedlagda gruvan påverkade rennäringen i området har också haft en 

betydande roll då vetenskapliga artiklar om nedlagda gruvors påverkan på renbetesmarker 

saknas. För att undersöka hur nedläggningen gick till i Laver under 1940-talet inventerades och 

lästes de digitaliserade nyhetsreportage som var skrivna om Laver mellan 1945–1960 på 

Kungliga Bibliotekets databas Svenska Dagstidningar.  
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2.4 Intervjustudie 

Intervjustudien med aktörerna genomfördes för att besvara frågor som det dels fanns 

undermåligt med litteratur inom, dels för att lyfta de olika aktörernas perspektiv på deras och 

andras roll i efterbehandlingen. De tre aktörerna som intervjuades var Boliden Mineral AB, 

Älvsbyn kommun och Semisjaur-Njarg sameby för att de ansågs vara distinkt påverkade av 

gruvan och skulle kunna bidra med ett lokalt perspektiv. Boliden - som är företaget som driver 

projektet och därför både påverkas monetärt om projektet genomförs - har makten att påverka 

dess utformning, såväl helhet som detaljer. Älvsbyn - som är kommunen Laver ligger i - 

kommer påverkas då invånarantalet förmodligen kommer förändras drastiskt, både vid starten 

och nedläggningen av gruvan. Detta kommer leda till att kommunen behöver planera 

samhällets utformning för att hantera dessa förändringar gällande bostäder, invånarantal och 

indirekt påverkad näringsliv. Slutligen valdes Semisjaur-Njarg som en signifikant aktör då en 

del av deras vinterbetesmarker ligger mitt i området för den planerade gruvan. 

Gruvetableringen kommer därför påverka rennäringen vilket är en av samebyns 

försörjningskällor. 

 

Alla dessa aktörer har också en koppling till den tidigare gruvan och har därför en viktig roll i 

hur den ska värderas i samband till det nya gruvprojektet. Boliden var de som drev den tidigare 

gruvan under 30- och 40-talet, Älvsbyn kommun är tillsynsmyndighet för det kvarvarande 

anrikningssandmagasinet och gamla gruvan ligger i samebyns renbetesmarker. Därav är det 

viktigt att för dessa aktörer att dessa lämningar behandlas rätt vid planeringen av det nya 

gruvprojektet. 

  

De som intervjuades från varje organisation var Anders Forsgren från Boliden, Ingrid Karlsson 

från Älvsbyn kommun och Anders Erling Fjällås från Semisjaur-Njarg. Anders Forsgren är 

Samordnare för samverkansfrågor på Boliden och när han arbetade med Laverprojektet var 

ansvarig för miljöutredningen. Därav har han kunskap om Bolidens miljöarbete men även 

frågor gällande rennäring och kulturarv då det ingår i samverkansfrågor. Ingrid Karlsson är 

Miljö- och byggchef på Älvsbyn kommun och hon är därför chef för tillsynsmyndigheten som 

överser delar av Laverlämningarna och remissinstansen för det nya projektet. Därtill så är 

byggenheten ansvarig för trafik- och samhällsplanering vilket kommer påverkas om gruvan 

öppnar. Anders Erling Fjällås är ordförande för Semisjaur-Njarg sameby och är kontaktperson 
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för samebyn och överser samebyns markanvändning. Fjällås familj har också historiskt haft 

renbete i området kring Laver och har därför stor erfarenhet om lämningarna i Laver. 

  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade vilket betyder att för varje aktör 

förberedes ett frågeformulär med öppna frågor om efterbehandling och ansvarsfördelning. 

Överlag så var frågorna likadana för de olika aktörerna men vissa frågor ställdes specifikt till 

enskilda aktörer då de ansågs mer berörda av vissa ämnen. Exempelvis frågades Boliden mer 

ingående om de tekniska aspekterna av efterbehandlingen. Under intervjun användes 

frågeformuläret som ett stöd och frågorna omformulerades under intervjun och följdfrågor 

ställdes. Frågeformulären återfinns i bilaga 1 för varje aktör. Intervjuerna var 40 minuter 

(Semisjaur-Njarg), 1 timme (Älvsbyn kommun) respektive 2 timmar (Boliden) långa. 

Intervjuerna genomfördes över telefon förutom den med Anders Forsgren som skedde i person. 

Dokumenteringen av intervjun skedde genom att spela in ljudet och sedan transkribera 

intervjuerna. Detaljnivån på transkriberingen var att skriva ner varje mening, formulerat kring 

innehållet, så gott det gick. Pauseringar, ljudningar och ordupprepningar transkriberades ej. 

2.5 Fältarbete i Laver 

I samband med arbetet med uppsatsen så genomfördes ett fältarbete på platsen där den tidigare 

gruvan och samhället har varit. Det gjordes för att skapa en egen erfarenhet av turismen i 

området och hur platsen ser ut idag. Det gjordes genom att dels besöka Älvsbyn och tala med 

invånare dels genom att besöka Laver under ett halvt dygn. Under fältarbetet i Laver 

fotograferades lämningar och skriftlig dokumentation gjordes av anmärkningsvärda detaljer. 

Materialet sammanfattades i en reseberättelse med bilder och reflektioner och är en del av 

materialet som används i rapporten för att beskriva det gamla samhället. Att som författare till 

rapporten själva besöka området gav en fördjupad förståelse om arbetet och Laverprojektets 

utbredning. 

2.6 Scenarioanalys 

Scenarioanalysen sammanfattar de resultat som hämtats från litteratur- och intervjustudien 

samt reseberättelsen i tre olika scenarion. Dessa tre scenarion valdes för att representera tre 

ytterligheter och inte de mest trovärdiga utfallen. Ett verkligt scenario kan mycket väl falla 

mellan dessa tre. Det första scenariot följer Bolidens plan för hur de vill genomföra sin tekniska 

efterbehandling i nuläget. Det är ett idealt utfall. Det andra scenariot är att den tekniska 
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efterbehandlingen inte uppfyller Bolidens planer och aktörerna skadas utifrån deras farhågor. 

Det tredje scenariot är ett nollalternativ där ingen gruva öppnas och beskriver vilka effekter 

detta skulle få. Effekterna som undersöks är uppdelad efter miljöpåverkan, samhällspåverkan 

och påverkan på rennäringen. De har delats in i positiva effekter (+) negativa effekter (-) och 

potentiella osäkerheter (?). Ingen viktning har genomförts utan storleken av effekterna 

diskuteras i den senare diskussionsdelen. Varje scenario har sedan fått sina respektive effekter 

sammanställda i en tabell för att få en tydlig översikt över dessa. 

2.7 Källkritik 

I rapporten används flera vetenskapliga artiklar som är vetenskapligt granskade, exempelvis en 

artikelserie om utsläppen från Laver (Ljungberg, 1995, Ljungberg och Öhlander, 2001, 

Alakangas et al., 2010). Även (Lawrence och Kløcker Larsen, 2016) är vetenskapligt granskad, 

dock är den beskriven ur samebyns perspektiv vilket gör att rennärings aspekter har lyfts mer 

än andra aspekter. Det gör att dessa källor har hög trovärdighet då andra forskare har undersökt 

om studierna är genomförda på ett tillfredsställande sätt och därför tillförlitliga. Dock har 

källmaterialet om Laver varit bristfälligt och andra källor än vetenskapligt granskade rapporter 

har använts.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen om Laver för Boliden är förmodligen korrekt gällande fakta 

om projektet men Boliden har ett intresse att gruvan öppnar och kan därför överbetona positiva 

effekter och underbetona de negativa effekterna gruvan har. Förmodligen är utfallet liknande 

för MKB:n för Stekenjokk och de andra företagsrapporterna som denna studie använder i sina 

resultat. Därav bör dessa läsas ur en kritisk synvinkel då underliggande intressen kan påverka 

dokumentens utformning och innehåll. Även artikelserien om utsläpp och Holmberg och Korva 

(2006) har byggt sina studier till viss del på material de har fått av Boliden ur deras centralarkiv, 

utifrån det finns det en risk att dessa rapporter bara fått tillgång till en del av materialet om 

gruvan som finns. 

  

Denna kritiska hållning mot källmaterialet är även viktig gällande materialet som intervjuerna 

bidrog med. De aktörerna som intervjuades har olika intressen och i med att intervjun var 

semistrukturerad finns det möjligheter att vissa aspekter av gruvan överberättades medan andra 

ämnen undveks för att främja aktörens intresse. Man kan förmoda att Boliden har ett intresse 

att gruvan öppnar och att de ses som legitima gällande miljöarbetet. Älvsbyn kommun miljö- 
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och byggchef kan ha ett intresse att gruvan öppnar för att främja kommunens välstånd men 

även att det sker under tillfredställande förhållande gällande miljö. Semisjaur-Njarg kan 

förväntas ha ett intresse att gruvan inte öppnas då det påverkar rennäringen i området och är en 

stor del av deras intäkter. 

  

Även vi som skribenter har en roll i skapandet av resultatet och viktningen av vad som är 

relevant av källmaterialet. Då vi studerar till miljöingenjörer och har vi ett intresse av att minska 

miljöpåverkningar från samhället så kan det påverka hur vi ser på gruvans öppnandet och dess 

miljökonsekvenser. Därav har vi även haft ett kritiskt förhållningssätt mot oss som skribenter 

när vi värderar källmaterialet för att uppnå en så tillförlitlig studie som möjligt. 

3. Laver 

3.1 Den gamla gruvan 

Boliden påbörjade brytningen i Laver år 1938 efter att fyndigheten hade hittats på slutet av 20-

talet (Alerby, 1994). Det fanns tveksamheter hos Boliden om malmmängden var lönsam att 

bryta. Dock fanns ett behov att bryta kopparmalm då Boliden saknade tillräckligt av malmen 

för att kunna utvinna guld i smältverket i Rönnskär (Holmberg och Korva, 2006). Boliden drev 

gruvverksamheten fram till 1946 då det inte längre var ekonomisk försvarbart att bryta längre 

och därmed lade de ner gruvan (Alerby, 1994). Runt gruvan byggde Boliden upp ett 

mönstersamhälle. Samhället var modernt utifrån den tidens mått mätt med centralvärme, 

elektriska spisar, WC och kylskåp i alla bostäder (ibid.). På så sätt kunde anställda vid 

gruvverksamheten bo i Laver med sina familjer och förutom bostäder byggdes det upp en skola, 

konsumbutik och ett folketshus (Holmberg och Korva, 2006). 

 

Som mest bodde 242 personer i Laver även om tanken från Boliden var att det skulle bo kring 

400–500 personer där (Holmberg och Korva, 2006). Av de som bodde och arbetade i gruvan 

var det främst personer från Älvsbyn kommun och resterande del kom antingen från Rönnskär 

eller andra sydliga orter (Lövenborg, 1958). Boliden ville locka personer till Laver för att få 

folk att stanna där genom att erbjuda ett samhälle som tillgodosåg personers behov. Bland annat 

erbjöds många sociala aktiviteter, såsom teater och bibliotek, samt nymodigheten solarium för 

att motverka D-vitaminbristen (Holmberg och Korva, 2006). 
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Efter de geologiska undersökningarna som genomfördes under 1930-talet uppskattade Boliden 

att malmtillgången på det genomsnittliga halten av koppar på malmen var 1,8 % och utifrån 

det var storleken på malmkroppen ner till 130 meter 1,4 miljoner ton stor (Holmberg och 

Korva, 2006). Stora delar av malmen låg ytligt men man förväntade sig ännu större fyndigheter 

under 130 meter nivån även om det inte var undersökt. Malmen i Laver är en kopparsulfidmalm 

och Boliden valde att använda främst två olika brytningstekniker för att utvinna malmen, både 

ur dagbrott och schakt, beroende på åtkomst och kopparhalt i malmen (ibid.). Mängden malm 

som Boliden bröt under drifttiden i Laver var 1,537 miljoner ton malm och mängden gruvavfall 

uppskattades till 1,2 miljoner av Ljungberg (1995). 

3.2 Den planerade gruvan 

Under 2009 påbörjade Boliden AB att åter undersöka området kring Laver, provborrningar 

genomfördes och Boliden startade 2014 en idéstudie av projektet (Forsgren, 2019). I slutet av 

2014 skickade Boliden en ansökan om bearbetningskoncession för den planerade gruvan i 

Laver, döpt Laver K nr 1, till Bergsstaten. Både Norrbottens länsstyrelse och Samebyn 

Semisjaur-Njarg yttrade sig negativt om gruvans bearbetningskoncession då gruvan skulle 

påverka Natura 2000-områden och samebyns rennäring negativt (Persson och Alfredsson, 

2016). Utifrån det krävde Bergsstaten att Boliden kompletterade sin ansökan med ett Natura 

2000-tillstånd för att Bergsstaten skulle kunna godkänna ansökan. Boliden nekade detta och 

därmed avslogs ansökan av Bergsstaten 2016 (ibid.). Boliden överklagade efter det till 

regeringen gällande frågan om att Boliden behövde genomföra en Natura 2000-ansökan då 

Boliden hävdade att detta ändå behövdes göras senare i processen då företaget skulle söka 

miljötillstånd (Forsgren, 2019). I skrivande stund, maj 2019, undersöker fortfarande regeringen 

frågan om gruvan i Laver. 

  

För tillfället är projektet om Lavergruvan i idéstudiefasen enligt Forsgren. Det innebär att bara 

grundliga undersökningar har gjorts och vilka lösningar och metoder som slutligen används är 

inte säkert. Vid miljöståndsprövningen som sker efter att en bearbetningskoncession erhållits 

genomförs en förstudie. Där de detaljerade undersökningar av förberedelserna, driften och 

efterbehandlingen genomföras för att senare bifogas till miljöståndsprövningen. Därav är 

informationen i Bolidens MKB och övrig planering trolig men inte definitiv. 
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Den planerade gruvan i Laver förväntas att bli ett dagbrott som kommer ha en slutgiltig area 

på 2,2 km2 där Boliden ska bryta malm för att utvinna koppar, molybden, silver och guld. 

Halten koppar antas vara 0,21 % och mängden malm som beräknas bryta per år är ungefär 36 

miljoner ton malm. Det beräknas att brytas 700 miljoner ton malm under de första 20 åren av 

driften. Den ytan som krävs för hela verksamheten är kring 46 km2 och hela området kommer 

hägnas in. Efter brytningen kommer malmen koncentreras på plats och sedan transporteras 

vidare till Bolidens smältverk Rönnskär. Det avfallet som bildas ska deponeras i sandmagasin 

på plats och det beräknas bli ungefär lika stort som mängden malm som bryts, alltså omkring 

700 miljoner ton anrikningssand. Området för verksamheten som föreslås täcker helt Lilla 

Laversjön och delar av Natura 2000-områden, dessa kommer därför påverkas signifikant. 

Området ligger också inom samebyns Semisjaur-Njarg vinterbetesområde vilket därav kommer 

påverka rennäringen negativt (Lindeström och Eriksson, 2014). 

3.3 Rennäring 

Semisjaur-Njarg är en fjällsameby vars betesmarker sträcker sig från Arjeplog och norska 

gränsen i väst, där de har sina året-runt-marker, till Älvsbyn, Piteå och Skellefteå kommun i 

öst där de har sina vinterbetesområden. Semisjaur-Njarg har funnits som en administrativ enhet 

sedan 1946 då Lappfogden valde att sammanfoga flera olika ”lappbyar” till en enda större 

enhet. Markområdena som Semisjaur-Njarg har tillgång till idag har dragits i flera etapper med 

sin början 1946 års Byordning där året-runt-markerna bestämdes. Den senaste gränsen drogs 

1996 då samtliga samebyars gränser i Norrbotten fastställdes av Länsstyrelsen och involverade 

bland annat vinterbetesmarkerna i Laver. Denna gränsdragning var nödvändig då konkurrensen 

om vinterbete var för stor på grund av närvaro från andra samebyar i området, rovdjur och en 

ökad skotertrafik (Lawrence och Kløcker Larsen, 2016). 

 

Ensamrätten till vinterbetet underlättade dessa problem men andra problem med vinterbetet 

kvarstod. Dessa problem är kopplade till klimatförändringar och olika former av exploatering 

i betesområdet. Renar behöver betesro under vintern då stress leder till att renarna förbrukar 

värdefull energi i onödan. Kvaliteten och tillgängligheten på lavrika marker blir därför helt 

avgörande för att renarna ska klara av vintern. Speciellt vajorna är känsliga eftersom de är 

dräktiga under vinterperioden (Lawrence och Kløcker Larsen, 2016). 
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I Älvsbyn bedriver Tjidjakk, en grupp inom Semisjaur-Njarg, sin renskötsel. Området är 

markerat i figur 2. Enligt samebyn är området i och kring Laver det bästa vinterbetesområdet 

bland samebyns alla betesmarker då det mycket lavrikt och omges av god tallskog. 

Länsstyrelsen har därför identifierat stora delar av Laverområdet som ett riksintresse för 

rennäring. Enligt samebyns vintergrupp kan området idag förse cirka 2000 renar på vinterbete 

upp till fyra månader. Renhjordarnas storlek beräknas vara ungefär 1800 renar för att ha en 

säkerhetsmarginal mot överbetning vid dåliga vintrar (Lawrence och Kløcker Larsen, 2016). 

 

 

Figur 2. Bild på Semisjaur-Njargs vinterbetesområden i området Älvsbyn till Piteå (markerat innanför den 

mörkbruna linjen). framtaget från programmet RenGIS 2.0. Laver ligger i detta område (Rengis 2.0, u.å.). 

4. Resultat 

4.1 Påverkan från den tidigare gruvan 

4.1.1 Miljöpåverkan  

Deponeringen av de 1,2 miljoner ton anrikningssand från den tidigare gruvan skedde i en 

lågpunkt i landskapet kring gruvan och anrikningssanden innehöll höga halter av koppar, 

svavel och zink (Ljungberg och Öhlander, 2001). Boliden renade anrikningssanden väl utifrån 

dåtidens teknik enligt Holmberg och Korva (2006) och kring anrikningssanden byggdes en 
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damm upp bestående av avfall från gruvan. Avrinningen från det tidigare gruvområdet och 

dammen sker till Gråbäcken som är en del av Piteälvens vattensystem (Lindeström och 

Eriksson, 2014). 

 

Under vintern 1951–1952 skedde ett dammbrott vilket ledde till att cirka 0,25 miljoner ton 

malm spolades ut i bäcken, främst den finkornigare delen av anrikningssanden (Ljungberg, 

1995). Efter det byggde Boliden en ny damm 3 kilometer nedströms från den tidigare dammen 

för att förhindra vidare transport av gruvavfallet (ibid.). Forsgren (2019) tror inte att dammen 

havererade på grund av brister i efterbehandlingsarbetet utifrån de kunskaper Boliden hade då 

utan det var just bristen på kunskap om dammsäkerhet vid den tiden som ledde till haveriet. 

Han anser att risken för ett liknande dammbrott idag är minimal då Boliden bygger dammar på 

ett annat sätt och övervakar dammens egenskaper med kontinuerliga mätningar. Enligt 

Forsgren har både kunskapen och tekniken utvecklats markant. 

 

Den tidigare dammens magasin åtgärdade Boliden under 1970-talet då det första storskaliga 

regeveteringsförsöket genomfördes. Man ansåg att magasinet hade stora problem med erosion 

vid snösmältningen (Lindgren, 1975). Under 1973 så tillplattade Boliden magasinet med hjälp 

av grävskopa och sedan spred de en fröblandning tillsammans med gödsel och släckt kalk. 

Under 1974 och 1975 inspekterade Boliden hur försöket hade gått och då hade stora delar av 

området täckts av vegetation enligt dem, men vissa delar var öppna eller hade dålig tillväxt. 

Bolidens plan var att gödsla varje år och kalka vart femte år i cirka 10 år för att få en ordentlig 

täckt yta (ibid.). Åtta hektar av sandmagasinet är idag täckt av markvegetation medan 

resterande 4,5 hektar som är närmast dammen är öppet (Alakangas et al., 2010). 

 

Under 1990-talet och 2000-talet genomfördes ett antal undersökningar på Laver om utsläppen 

från den tidigare gruvan (Ljungberg, 1995, Ljungberg och Öhlander, 2001, Alakangas et al., 

2010, Fahller och Persson, 1994). Ljungberg fann att anrikningssandmagasinet hade skiktat sig 

i tre zoner; en oxiderad zon överst där stora delar av metallerna i sanden hade fällts ut, en tunn 

zon i mitten där en sekundär anrikning av kopparen hade skett och understa zonen bestod av 

anrikningssand som inte hade oxiderats ännu (Ljungberg, 1995). Den kemiska 

sammansättningen mellan de två största lagren skiljer sig åt gällande halten av metaller och 

sulfid. Halterna av kadmium, koppar, svavel och zink var de ämnen som främst hade en 

signifikant urlakning mellan zonerna, se tabell 1, (Ljungberg och Öhlander, 2001). 
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Mäktigheten på det oxiderade lagret var olika och hastigheten på oxideringen bedömdes vara 

cirka 2,8 cm per år i riktning mot grundvattnet (Ljungberg, 1995). 

 

Tabell 1. Halter av föroreningar i anrikningssandmagasinet (Ljungberg och Öhlander, 2001). 

Ämne, i ppm 

 

Oxiderade zonen Icke oxiderade zonen 

Kadmium 4,3 0,3 

Koppar 1112 183 

Svavel 7300 2142 

Zink 1116 194 

 

Totalt under ett år beräknade Ljungberg att anrikningssanden urlakade cirka 13 kg kadmium, 

3000 kg koppar, 17 000 kg svavel och 3000 kg zink under ett år utifrån datan från 1993, se 

tabell 2. Utsläppen till Gråbäcken var däremot lägre och ungefär bara cirka 5–10 % av 

metallerna som urlakades i sandmagasinet släpptes ut i bäcken. Detta kommer dock ändras om 

pH-värdet och grundvattennivån ändras hävdar Ljungberg. Han påvisar att om pH-värdet 

sänks, uppskattningsvis till lägre än 5, och vatten når den oxiderade eller den kopparanrikade 

zonen kan stora mängder av metallerna släppas ut. Den buffrande möjligheten i magasinet är 

svag vilket ökar risken för att pH-värdet ska förändras samtidigt som försurningspotentialen 

vilket tyder på att pH-värdet lätt kan sänkas. Därav finns det två olika extrema scenarier, ena 

att grundvattennivån höjs och pH-värdet förblir oförändrat vilket leder till att utsläppen till 

bäcken minskar utifrån nuvarande värden. Andra scenariot är att pH-värdet sänks och då frigörs 

metallerna, då kommer utsläppen från magasinet till bäcken mångdubblas och 

oxideringshastigheten kommer förmodligen öka (Ljungberg, 1995). 

 

Tabell 2. Skillnaden mellan urlakningen och Gråbäcken under två år (Ljungberg, 1995, Alakangas et al., 2010).  

Ämne, i kg/år Urlakning ur 

magasinet 

Halter i bäcken,  

år 1993 

 

Halter i bäcken,  

år 2001 

Kadmium 13 2,2 0,6 

Koppar 3000 140 70 

Svavel 16 900 17 800 10 400 

Zink 3000 380 200 
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Alakangas et al. (2010) genomförde en analys av Laver för att undersöka hur utsläppen 

förändrades över en längre tid. De fann att oxideringshastigheten hade minskat och 

förmodligen skulle fortsätta minska. Anledningarna till det ansågs dels vara att syret behövde 

transporteras längre ner i jordlagret för att oxideras, dels att avståndet för diffusionen i 

anrikningssanden var längre då yttersta lagret på sandpartiklarna redan hade oxiderats. Enligt 

deras beräkningar skulle oxideringsfronten möta grundvattennivån inom 2000 år och då skulle 

urlakningen avstanna. Utsläppen till Gråbäcken år 2001 hade också minskat då 

oxideringshastigheten avstannade samt att pH-värdet hade ökat med 1 i bäcken, exempelvis 

hade mängden koppar minskat med hälften, 140 kg till 70 kg, se tabell 2 (ibid.). Överlag ansåg 

författarna att det mesta pekade på att utsläppen skulle minska. Dock överstiger metallhalterna 

i Gråbäcken Hav- och vattenmyndighetens föreskrifter för ytvatten med god vattenkvalitet med 

betydande marginal, se tabell 3 (Havs- och vattenmyndigheten, 2013). 

 

Tabell 3. Halter av metaller i Gråbäcken jämfört med Hav- och vattenmyndighetens riktvärden (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2013). 

Ämne, i mikrogram/l Bäcken,  

år 1995 

Bäcken,  

år 2001 

 

Riktvärden 

Kadmium 1,12 0,41 0,08–0,25 

[beroende på 

vattnets hårdhet] 

Koppar 91,3 53,6 0,5 

Zink 238,9 158 5,5 

 

I samband med undersökningen år 1995 så analyserade Ljungberg den kemiska 

sammansättningen i sedimenten i sjön Småträsken som ligger 4 km nedströms om magasinet. 

Analysen visade det fanns distinkta lagerföljder som gick att korrelera med en viss osäkerhet 

med brytningen under 1940-talet, dammraset under 1951–1952 och efterbehandlingen av 

sandmagasinet på 1970-talet. Kopparhalterna i de olika lagerföljderna visade att utsläppen i 

Gråbäcken ökade drastiskt när Boliden påbörjade gruvbrytningen och förmodligen släpptes en 

del av avfallet direkt ut i bäcken för att sedan avta fram till nedläggningen. Under 

efterbehandlingen gjordes en utplaning av magasinet ledde till nya stora utsläpp i bäcken för 

att sedan fortsätta avta. Osäkerheten med sedimentproven var att förändringar i metallhalter 

kan förekomma naturligt på grund av biologiska processer i sedimenten. Därav går det inte att 

avgöra hur mycket utsläpp som har skett men det är tydligt att gruvan har påverkat halterna i 

sedimenten (Ljungberg, 1995).  
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Under 2014 fram till 2018 genomfördes ytterligare efterbehandling av sandmagasinet i Laver 

(Forsgren, 2019). Enligt Forsgren gjordes en modern täckning för att minska utsläppen från 

magasinet. Bolidens mål var att den efterbehandlingen skulle vara tillräcklig även om den 

planerade gruvan inte blir av. 

4.1.2 Påverkan på rennäring 

Den tidigare gruvans påverkan nämns inte som ett av de befintliga intrången på rennäringen 

idag i varken Bolidens MKB eller SEI:s rapport. Det bedöms i större utsträckning vara ett 

miljöproblem på grund av urlakningen. Eftersom ingen aktiv verksamhet och trafik till och från 

gruvan pågår har dessa störningar försvunnit (Lawrence och Kløcker Larsen, 2016). Enligt 

Erling Fjällås (2019) så är det av vikt att den tidigare gruvan inte bara var ett dagbrott utan till 

stor del en underjordsgruva i betydligt mindre skala än den som nu planeras. Detta innebär att 

den har haft en marginell inverkan på området i form av markanvändning. Omkringliggande 

mark har kunnat återhämta sig i så pass stor utsträckning att renar återigen kan ströva fritt i 

områden som förut var i anspråk av gruvan (ibid.).  

 

De ruiner och lämningar som finns kvar är ingenting som påverkar renskötseln. Betesmarkerna 

ligger inte direkt i de områdena där gruvsamhället en gång låg och renarna har successivt lärt 

sig att röra sig igenom gruvområdet sedan det försvann på 40-talet. Erling Fjällås misstänker 

dock att betesron störs vilket gör att renar väljer andra alternativ för bete när det är möjligt. 

Han uppger också en oro att utsläpp från dammarna kan påverka renarna indirekt men har inte 

tillräckligt med kunskap om hur detta förhåller sig (Erling Fjällås, 2019). 

 

Eftersom det finns ytterst lite publicerat gällande den äldre Lavergruvans påverkan på 

rennäringen, undersöktes den före detta liksom den nyplanerade gruvan i Stekenjokk. Där är 

förhållandena likartade. Med denna gruva som utgångspunkt kan man få en viss inblick i hur 

stora störningarna kan ha varit i Laver under driftsfasen och efterbehandlingen samt hur de 

hanterat konflikterna i nutiden. Mellan åren 1976–1988 bedrev Boliden gruvbrytning av 

kopparmalm i Stekenjokk. Stekenjokk har prospekterats på nytt av företaget Vilhelmina 

Mineral som vill exploatera det gamla gruvområdet på nytt. Problematiken med att bedriva 

gruvverksamhet i Stekenjokk är att det är en del av ett flertal nyckelområden för Vilhelmina 

södra sameby och Voernese samebys rennäring. Gruvområdet är en huvudflyttled till 

sommarbetet i fjällen och under perioden maj – november sker bland annat kalvning och 
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kalvmärkning i det berörda området vilket är mycket känsligt för störning (Jonasson och 

Karlsson, 2017). 

 

Samebyns erfarenhet från Stekenjokk kan sammanfattas i tre delar; uppbyggnaden mellan åren 

1974–1976 driftsperioden mellan 1976–1988 och efterbehandlingen som pågick fram till 1991. 

Innan året 1974 så ansåg samebyn att renarna kunde ströva fritt i området där gruvan 

etablerades. Under uppbygganden tvingades man ändra huvudflyttleden söderut vilket 

förvirrade renhjorden. Vissa individer tog den gamla leden och förolyckades i nygrävda 

bäckfåran för gruvan Stekenjokk. Även betydande delar av sommarbetesmark förlorade 

samebyn i Stekenjokks dalgång då denna mark togs i anspråk för sandmagasin, 

industriområden och vägar. Den direkta markförluster av gruvdriften bedöms ha varit 409 

hektar för Vilhelmina södra sameby respektive 588 hektar Voernese sameby. Utöver det 

orsakade den ökade trafiken under driftsperioden flera påkörningsolyckor längst vägarna 

(Jonasson och Karlsson, 2017) 

 

Efterbehandling har inneburit att renskötsel kan bedrivas som innan men cirka 106 hektar är 

fortfarande obrukbara för rennäringen då det vattentäckta sandmagasinet kvarstår och 

växtlighet har svårt att återetablera sig i det som tidigare var industriområdet. Renarna bedöms 

återigen kunna ströva fritt även om störning från turism ökat på senare år. För att undvika vidare 

störning har ett andrahandsalternativ tagits fram av Vilhelmina Mineral i deras planer att öppna 

gruvan på nytt. I dessa framgår det att ingen gruvverksamhet ska bedrivas mellan maj till 

november då rennäringen har behov av marken. De ska dessutom inte ta några nya områden i 

anspråk utan utnyttja det som redan är utnyttjat. Detta skulle innebära att en småskalig 

gruvverksamhet kommer pågå i jämförelse med den som planeras i Laver. Rennäringen 

kommer också påverkas i relativt liten utsträckning av gruvan även om möjliga 

undvikelseeffekter kan uppstå då mänsklig aktivitet kommer pågå under hela året (Jonasson 

och Karlsson, 2017) 

4.1.3 Samhället som blev kvar  

Under år 1942 började malmtillgångarna sina snabbare än vad Bolidens tidigare beräkningar 

hade förutspått och Boliden gick i förlust de kommande åren då malmbrytningen inte kunde 

ske i samma kvantitet (Alerby, 1994). Malmen som fanns kvar var antingen för svåråtkomligt 

eller hade för låg malmhalt, det mesta under 1 % koppar (Holmberg och Korva, 2006). Efter 
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andra världskrigets slut sjönk även kopparpriset och Boliden bestämde att lägga ned gruvan 

(ibid.). I slutet av 1946 så stängde gruvan ner och alla invånare började flytta därifrån (Alerby, 

1994) Utflyttningen skedde successivt och inom ett år var de flesta familjer utflyttade, de flesta 

flyttade till andra gruvområden men många andra slutade helt med gruvarbetet (Ekå., 1947). 

  

Även om malmtillgångarna var mindre än Boliden hade förväntat så hade Boliden planerat för 

att samhället skulle upphöra efter några årtionden. De byggnader som uppfördes var 

konstruerade av Boliden på ett sådant sätt att det gick att flytta, vilket även skedde efter 

nedläggningen (Alerby, 1994). Arbetarbostäderna flyttades till Laisvall eller Kristineberg och 

matvarubutiken flyttade till Brännberg, en ort 5 mil ifrån Laver (Holmberg och Korva, 2006). 

Skolan som Älvsbyn kommun ägde behövde också flyttas. Kommunen krävde bidrag för 

förflyttningen av Boliden vilket Boliden först nekade då de ville lösa in skolan istället men för 

ett belopp som kommunen tyckte var för lågt (Alerby, 1994). Ur en tidningsartikel från 1947 

om Laver så intervjuades kommunfullmäktiges ordförande Englund som belyste att både vägen 

till Laver och skolan hade varit kostsamma för kommunen och han uttryckte ”Här har privat 

kapitalets intressen fått spela in allt för mycket” (Ekå., 1947). I samma artikel lyfts det att 

Bolidens svar på bidragsförfrågningen var att bolaget snarare hade utövat ”rena 

barmhärtigheten” med gruvdrift inom kommunen. Kommunen sökte bidraget igen men Alerby 

kunde inte finna om bidrag slutligen hade erhållits eller inte. Ingen privat bebyggelse tilläts i 

området då Boliden ville undvika att behöva köpa ut byggnader om gruvan skulle lägga ner 

tidigare (Alerby, 1994). 

  

Det som finns kvar från samhället är husgrunderna till byggnaderna förutom lämningarna från 

gruvdriften, se figur 3 (Schück och Bast, 2019). Dessa grunder utgör betongfundament i 

mönster längs en mindre kulle i anslutning till den förra gruvan (ibid.). Husgrunderna och 

dagbrottet kommer inte påverkas av det nya gruvprojektet utan kommer ligga intill dagbrottet 

(Lindeström och Eriksson, 2014). Lämningarna är en turistattraktion där folk besöker det gamla 

samhället och klassificeras som en kulturhistorisk lämning av Riksantikvarieämbetet 

(Forsgren, 2019, Karlsson, 2019). Karlsson lyfter att de som besöker Laver är främst boende i 

Älvsbyn kommun som har en koppling till Laver och menar att området inte marknadsförs av 

kommunen förutom med skyltar. Vid frågan om lämningarnas betydelse för Boliden diskuterar 

Forsgren att de kan spela stor roll, speciellt om gruvan öppnar. Då kan Boliden bygga upp en 

visningsverksamhet i koppling till besök till gruvan för att påvisa den historiska betydelsen av 

Laver för Boliden. 
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Figur 3. Fotografi över folketshus från det gamla samhället i Laver (Schück och Bast, 2019).  

 

Vid fältarbetet i Laver märks det att området är utformat för att turister ska kunna besöka 

lämningarna. Det är skyltar uppsatta från 2004 av Norrbottens länsstyrelse och från riksväg 94 

så är det skyltat med att det är en sevärdhet. På plats fanns även ölburkar och eldstad som 

påvisade att området hade blivit besökt. Dock upplevdes det som att inte många besökare 

årligen och skyltarna var nedgångna. I det materialet som återfanns i Älvsbyn biblioteket 

gällande intervjuer av de som arbetat där och dokumentärfilmen återkom uttrycket 

”Laveranda” som verkade menas att det var en bra sammanhållning i samhället under 

driftsperioden. Dock nämns det också att det var hierarkiskt vilket också speglas av 

lämningarnas placering då ungkarlar och familjer var lägst belägna i landskapet och platschefen 

högst upp (Schück och Bast, 2019).  

4.2 Påverkan från den planerade gruvan 

4.2.1 Miljöpåverkan 

Bolidens planerade metod för efterbehandlingen av gruvavfallet är att samdeponera 

anrikningssanden och gråberg i ett magasin. Mängden anrikningssand förväntas bli cirka 700 
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miljoner ton då den låga kopparhalten leder till att förhållandet mellan mängd malm och 

anrikningssand är nästan ett till ett. Denna sand kommer avpyritiseras vilket innebär att Boliden 

kommer flotera anrikningssanden så att svavelhalten sänks till en nivå där den inte längre kan 

producera sura lakvatten i deponin vilket leder till urlakningen av metaller. Från denna process 

erhåller man en stor mängd låg svavelhaltig sand och en betydligt mindre mängd 

högsvavelhaltig sand som är restprodukten från avpyritiseringen (Lindeström och Eriksson, 

2014). 

 

Den finkorniga lågsvavelhaltiga anrikningssanden kommer samdeponeras med det inerta 

gråberget från gruvan i fyra dammagasin som beräknas bli 19 km2 stort efter gruvans drifttid. 

Den högsvavelhaltiga sanden kommer deponeras enskilt för att undvika att syrabildande berg 

sprids och därav ökar urlakningen. Av magasinen antas det att 12 km2 kommer behöva 

moräntäckas, varav 3,2 km2 av denna yta kommer behöva en kvalificerad täckning. Resterande 

7 km2 kommer vara överdämt och därav inte behöva moräntäckas. För att överdämma kommer 

vattennivån för den tilliggande sjön Stor-Laver höjas (Lindeström och Eriksson, 2014).  

 

Boliden beräknar att magasinet under och efter gruvdriften kommer vara ett separat 

vattensystem från avrinningsområdet och därav inte kommer behöva något externt vatten för 

att nå den önskade vattennivån. De menar att de vattenmängder som kommer läcka högst blir 

125 l/s och att denna vattenmängd ska återpumpas in i magasinet. Gruvbolaget hävdar att det 

är bara under extrema nederbörds år eller flera år med hög nederbörd som vatten kommer 

behöva släppas ut till recipienten Gråbäcken och där hänvisar Boliden till Aitik där utsläppen 

2012 var under miljökvalitetsnormerna. Liknande värden förväntas i Laver. Även dagbrottet 

kommer vattenfyllas och Bolidens plan är att skapa ett landskap där folk kommer trivas 

(Lindeström och Eriksson, 2014). De skriver i miljökonsekvensbeskrivningen att, 

 

”Om en efterbehandling genomförs [...] kommer ett attraktivt landskap kring Stor-

Laver sjön att skapas. Dagbrottet kommer att vara vattenfyllt och deponiområdet 

kommer att vara väl integrerat i landskapet tack vara att vattennivån innanför och 

utanför magasinet kommer att vara i princip i nivå […]” (ibid., s. 93) 

 

Forsgren (2019) argumenterar att planeringen fortfarande är i ett tidigt skede och nästa steg i 

processen, om koncessionsansökan blir godkänd, är att ansöka ett miljötillstånd. Där en 

fullständig beskrivning av efterbehandlingen måste medfölja. Enligt Bolidens 
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miljökonsekvensbeskrivning anses metoden samdeponering mest yteffektiv och säkrast 

gällande utsläpp samt ge låga kostnader för efterbehandlingen. Metoden är modern och därför 

inte studerad i större utsträckning då många inte använder metoden än förklarar Forsgren. Han 

lyfter att Boliden har besökt gruvor i bland annat Kanada där de använder den här metoden och 

det fungerar väl. I Aitik används inte denna metod och Forsgren hävdar att därför finns det risk 

där att Boliden behöver rena vattnet med reningsverk i 50 år. Han bedömer inte att det kommer 

vara en lika stor risk i Laver med denna nya metod då avpyriteseringen och dämningen hindrar 

syrabildning. 

 

En studie finns på att samdeponering av gråberg och anrikningssand från kopparmalm har 

fungerat väl för att minska markanvändningen och stabilisera materialet (Antonaki et al., 2018). 

Andra studier visar på att samdeponering kan minska risken för syrabildning och urlakning i 

avfallet men att detta beror även på mängden svavel i anrikningssanden samt storleken på 

materialet och blandningen mellan gråberg och anrikningssand (Wickland et al., 2006, 

Kotsiopoulos och Harrison, 2018). Forsgren beskrev att inför miljöståndsprövningen för 

projektet i Laver skulle Boliden undersöka närmare hur samdeponeringen skulle genomföras. 

Dessutom om metoden skulle fungera för att uppnå miljökvalitetsnormerna under drift och 

under ett längre tidsperspektiv. En betydande faktor är att Boliden kan avpyritisera avfallet så 

att sanden inte kan bilda förorenat lakvatten (Forsgren, 2019). 

 

Den ytan som gruvverksamheten kommer exploatera är runt 46 km2 och i området finns det två 

Natura 2000-områden, Åsträsket och delar av Piteälvsystem. Dessa områden samt andra 

omkringliggande områden som Boliden tar i anspråk om gruvan etableras innehåller höga 

naturvärden. Det föreslagna alternativet innehåller 567 hektar av skog, våtmark och vattendrag 

som är identifierade med höga naturvärden, bland annat nyckelbiotoper. Det fanns också cirka 

50 arter som antingen var rödlistade eller artskyddade i området. Om gruvdriften startar så 

kommer dessa naturvärden skadas på grund av vägar, dagbrottet och annan verksamhet som 

kommer ske i området (Lindeström och Eriksson, 2014). 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen nämner Boliden att de kommer använda kompenserande 

åtgärder för att ersätta förlusterna av naturvärden som kan ske. I intervjun utvecklar Forsgren 

det med att beskriva det projekt som Boliden genomför i Aitik gruvområde. Där var det 167 

hektar som Boliden klassificerade som områden med höga naturvärden, främst gammelskog 

men även hotade arter. För att kompensera dessa förluster inventerade Boliden 
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omkringliggande områden som inte hade lika höga naturvärden. De undersökte vad som 

behövde för att höja den biologiska mångfalden och möjliggöra habitat för de hotade arterna. 

Tillsammans med SLU startade de ett forskningsprojekt om ekologisk kompensation och 

gjorde en kompensationsplan. De valde ut 527 hektar skogsmark där Boliden skapade dödved 

och frigjorde gammelträd för att möjliggöra tillväxt lövträd som saknades. Boliden inventerade 

gamla stockar i det planerade gruvområdet och flyttade 640 av dem med ovanliga arter på till 

kompensationsområdena för att öka naturvärdet. Med detta skapade Boliden också 10-årig 

förvaltningsplan för att undersöka projektets resultat då målet är att använda den här metoden 

vid framtida gruvprojekt (Forsgren, 2019). 

 

I det planerade gruvområde Liikavaara genomförde Boliden en liknande ekologisk 

efterbehandling tillsammans med företaget Enetjärn Natur, numera Ecogain, för att 

kompensera naturvärden och ekologiskt efterbehandla gruvan (Granberg, 2018). Boliden ska 

också behålla döda träd med höga naturvärden samt samla in hänglav för att återetablera senare. 

Vid schaktning ska toppskiktet på jorden separeras från moränen då toppskiktet innehåller 

mycket näringsämnen. Utöver det satte man upp en målbild av hur varje del av gruvan skulle 

se ut för att skapa en varierande och värdefull natur (ibid.). Exempelvis planerade Enetjärn 

Natur att ombilda moränupplaget till en myrmark efter drift genom att förstärka områdets 

kupering och tillsätta torv. Kompensationsåtgärder som i Aitik och Liikavaara skulle kunna 

genomföras i Laver också enligt Forsgren men kommer först behandlas när arbetet med 

miljöprövningen genomförs (Forsgren, 2019). 

4.2.2 Påverkan på rennäring 

Intrånget på rennäring i fallet Laver har analyserats i SEI:s rapport om gruvetableringen i 

området. Dock lyfter de bara gruvans påverkan i drift men vissa aspekter som undersöktes har 

effekter även efter driftsfasen. För att avgöra påverkan på vinterbetesmarker har SEI uppskattat 

störningen av renar inom ett rumsligt område vilket de kallar störningszoner. Storleken på 

zonen varierar beroende på typ av intrång, platsens geografi och tillgängligt bete. De relevanta 

störningarna i Laver bedöms vara naturliga inslag såsom rovdjur eller geografiska 

begränsningar såsom höjdimpediment och vattenytor. Mänskligt orsakad störning har samlats 

i tabell 4 nedan (Lawrence och Kløcker Larsen, 2016). Radien på störningszonerna har tagits 

fram från Skarin och Åhman (2014) studie om störningar på renar och i samråd med samebyn 
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och Sametingets GIS-ansvariga. I fallet med vindkraft i drift saknas forskning så 

uppskattningen bygger beslut av svensk domstol i tidigare fall. 

 

 

Tabell 4. Störningszoner för renar kring infrastruktur (Skarin och Åhman, 2014). 

Intrång 

 

Tillämpad störningszon, [km i radie] 

Skotertrafik 1,5 

Kraftledningar 4 

Vindkraftverk 5 

Tätort 2,5 

Bergtäkt 3,5 

Turistanläggning och vandringsled 1,5 

Järnväg 1,5 

Vägar 1,5 

Gruvor 10 

  

Även gruvnäringens påverkan på samisk renskötsel saknar ordentligt publicerad forskning 

enligt både Lawrence och Kløcker Larsen, vilket gör att det svårt att göra exakta bedömningar 

av hur stora störningszoner är runt områden där gruvdrift pågår (Lawrence och Kløcker Larsen, 

2017, Lawrence och Kløcker Larsen, 2016) . Lawrence och Kløcker Larsen (2016) 

bedömningar bygger på samebyarnas egna erfarenheter av gruvnäring, speciellt Gällivare 

skogsamebys erfarenhet av Aitikgruvan. I fallet Aitik uppskattar samebyn störningszonen är 

10–14 km. De har också baserat uppskattningen från forskningsresultat från hur renar störs i 

Kanada och andra delar av världen. Denna forskning är sammansatt av Skarin och Åhman 

(2014). Enligt dem är störningszonen mellan 2–14 km stor och beroende av vilken typ av 

gruvverksamhet som bedrivs samt topografin i området. Dagbrott orsakar störst störning vilket 

är den typ av verksamhet ska bedrivas i den planerade Lavergruvan. Störningszonen i Laver 

antas därför ligga i övre spannet med en radie på 10 km.  

 

Boliden förhåller sig kritiska till denna bedömning av gruvans störning. De instämmer med att 

bortfallet av betesmark medför allvarliga konsekvenser för rennäringen och har beskrivit detta 

i den MKB de tagit fram i samband med bearbetningskoncessionen. De menar att 

störningszonerna storlek är mindre och att påverkan kan kompenseras med rätt efterbehandling 
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(Lindeström och Eriksson, 2014). Att uppskatta störningszonen till 10 km i radie anses 

orealistiskt då en gruva består av flera delområden som inte är kontinuerligt aktiva. Den 

störande verksamheten pågår inte över hela området vilket gör att renar kan beta intill 

renstängsel och bredvid vissa gränser av gruvområdet då dessa anses vara ostörda. Deras 

erfarenhet är att det är ett fåtal platser som störningarna är så påtagliga att renar helt undviker 

att beta inom störningszonen. Ofta förekommer renar i närheten av såväl vägar som 

industrianläggningar för att bland annat beta (Lawrence och Kløcker Larsen, 2016). 

 

Under efterbehandling anser Boliden kunna åtgärda för den störning gruvan orsakar under 

driftsfasen. Enligt Forsgren kommer stora delar av markerna som varit inom störningszonen 

kunna återgå till betesmarker. Även områden som varit innanför inhägnaden och där det inte 

varit något renbete under en lång period kommer kunna återgå till betesområden. Försök av 

återetablering av lav har gjorts bland annat i tester kopplade till gruvprojektet i Aitik, vilket 

gett positiva resultat. Metoderna för dessa försök har tagits fram i diskussion med berörda 

samebyar och i samarbete med SLU och Umeå universitet (Forsgren, 2019).  

 

Återetablering av renbete görs redan med året runt betesmarker men även vinterbetesmarker, 

som i Laver, har möjligheten till tillväxt av renlav på gamla gruvområden undersökts. Försöken 

undersökte hur lav etablerar sig på bark, krossad makadam och befintlig morän. Uppföljningar 

till studien ska avgöra vilket substrat som är mest framgångsrikt (Hedenås et al., 2018). 

Vattentäckta markytorna kommer dock fortsatt vara undantaget från framtida renbete 

(Forsgren, 2019). 

 

Forsgren menar att andra typer av åtgärder och efterbehandlingsmetoder också är viktiga. I 

samråd med samebyn kan de hjälpa till att avverka Contorta i särskilda områden och istället 

plantera svensk tall. Contortaskogar är för tätvuxen för att renar ska kunna ta sig fram och beta. 

De kan även skydda lavbärande skogar, hänglavsbärande, som är viktig särskilt när det är svåra 

klimatförhållanden som att det blir isbark på marken och göra byggstängsel samt 

samlingshagar för att underlätta flytt. Forsgren framhåller dock att de inte kommit tillräckligt 

långt i Laver för att kunna ta fram konkreta åtgärder men de förslag han kommer med rör; 

underlätta flytt, så gräs, plantera träd på den ytan, försök med att sätta ut hänglavar, foder, 

ekonomisk ersättning, trafiksäkerhetsåtgärder beroende på vad Semisjaur-Njarg har för förslag. 

Det är dock inga konkreta planer som tagits fram ännu då projektet fortfarande ligger i idéstudie 

(Forsgren, 2019). 
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Svenska Samernas Riksförbund har framfört argument mot industriprojekt, såsom gruvdriften, 

i renskötselområden. Exploateringen i Laver problematiseras utifrån att betesbortfallet i 

Semisjaur-Njarg som en konsekvens av gruvdriften inte kommer kunna kompenseras 

tillräckligt. De menar att kumulativ effekter från tidigare intrång - såsom vindkraft och 

aggressivt skogsbruk - och intrång kopplade till den tilltänkta gruvans infrastruktur kommer ta 

i anspråk stora markområden som inte bara förstör betesområden utan också skapar en barriär 

mellan kvarstående betesområden och omöjliggör transport mellan dessa (Österlin et al., 2017). 

Enligt Erling Fjällås innebär det att betesmönster kommer klyvas och att,  

 

“Inte bara själva gruvområdet och det som är inhägnat som blir obrukbart, utan 

områden som blockeras på grund av gruvan. Så hela området kommer bli väldigt 

svårutnyttjat. I praktiken talar vi om att förlora 4800 hektar på en gång men vi 

kanske förlorar minst lika mycket i svårutnyttjade och obrukbara områden på grund 

av att gruvan blir där den blir.” (Erling Fjällås, 2019). 

 

Med de antagna störningszonerna i tabell 4 skulle det innebära att 55 % av vinterbetesområdet 

runt Laver är påverkat av störningszoner. En etablering av den tilltänkta gruvan i Laver skulle 

innebära ytterligare bortfall av betesmark i framför allt nordvästra vinterbetesområdet och 

resultera i att totalt 73 % av marken blir oåtkomlig. Eftersom dessa områden är de rikaste på 

marklav innebär det att 81 % av all marklav i vinterbetesområdet skulle ligga inom en 

störningszon (Österlin et al., 2017). 

 

Österlin et al. (2017) menar ytterligare att gruvetablering är en irreversibel exploatering. 

Marktäcket kan inte återanvändas där bebyggelse omvandlat lavtäck till hårdgjorda ytor och 

undvikelseeffekter som skapas under driften lever kvar länge (Österlin et al., 2017). Erling 

Fjällås (2019) menar att Bolidens kompensationsplaner inte är meningsfulla då den förslagna 

efterbehandlingen i industriområdet är vattenfyllda områden som går förlorade och storleken 

på exploateringen gör att det inte går att återställa. Efterbehandlingen blir snarare “kosmetisk”. 

Hans farhågor är att alla faktorer som inverkar på rennäringen är svåra att bedöma och i 

slutändan innebära om en gruva etableras innebär det slutet på nuvarande renskötsel i området. 

Man kan ha renskötsel baserad på utfodring under driftstiden men det anser han inte vara 

renskötsel längre utan en slags “konstgjord andning” som inte är hållbar på sikt vare sig det 
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rör sig om 15, 25 eller 35 år som gruvan är i drift. Så länge det finns ekonomiska incitament 

tror han att en fortsatt exploatering kommer ske i området (Erling Fjällås, 2019). 

 

Förslag på att minska renhjorden genom att förflytta eller slakta de 2000 renarna som livnär 

sig på vinterbetet i området är Erling Fjällås skeptisk till, 

 

“Om vi förflyttar 2000 ren till andra betesområden så kommer det läggas en 

betydligt större press på de betesområdena. Det kan innebära en ökad konkurrens 

inom samebyn och det kommer innebära slitningar inom samebyn för att det blir 

som att vi som har ren i Laver inkräktar på de övrigas områden även om vi faktiskt 

har en laglig rätt att använda andra områden så har vi ändå en sämja och indelning 

att tala om. Alternativ 2 är att du slaktar ut dessa 2000 renar som finns i 

Laverområdet eller den renhjorden som betar där. Men då får du andra problem 

dels försvinner dom familjerna från renskötseln totalt [...] dels försvinner 

arbetskraft och kunskap som inte går att ersätta rakt upp och ner annanstans.” 

(Erling Fjällås, 2019). 

 

Rovdjurförluster beräknar Erling Fjällås (2019) uppgå till 1700 renar per år vilket är hållbart 

med en bas på det i nuläget 7000 renar Semisjaur-Njarg förfogar över. Sänks gränsen till 5000 

djur blir det dock ohållbart vilket på sikt gör att den planerade gruvan i Laver på sikt kan 

äventyra hela Semisjaur-Njargs rennäring. 

 

Ett alternativ som Erling Fjällås ställer sig relativt positiv till är en ökad turism runt 

fornlämningarna och det kulturhistoriska landskapet i Laverområdet om ytterligare 

näringsgrenar behövs i området utöver rennäringen och skogsbruket. Turismen skulle vara lagd 

under sommarhalvåret då det är barmark och renskötsel inte bedrivs i området vilket skulle 

innebära att näringarna inte skulle störa varandra (Erling Fjällås, 2019). Hans Lööf, professor 

i nationalekonomi, har lyft ytterligare argument för denna ståndpunkt. Modern gruvdrift är 

kapitalintensiv med stora driftkostnader och därefter återställningskostnader. I ett 

långtidsperspektiv kan istället icke-exploaterad mark ha ett större värde än exploaterad mark 

med “eviga kostnader för att förhindra läckage av miljöfarliga restprodukter”. En oförstörd 

miljö och bevarad rennäring kommer istället sannolikt öka i värde med tiden och bli attraktivt 

för naturturism (Österlin et al., 2017). 
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4.2.3 Samhället som blir kvar 

För att hantera befolkningsökningen och -minskningen som kommer ske i och med att gruvan 

öppnar respektive lägger ned måste kommunen planera för de förmodade effekterna. Det finns 

inga planer på att bygga upp ett liknande mönstersamhälle som förut utan Karlsson (2019) 

lyfter bland annat att förtäta centralorten Älvsbyn och bygga ut orterna längs vägen mot Laver 

är rimliga tillvägagångsätt. Karlsson resonerar att förmodligen kommer större delar av 

arbetskraften bo i kommunen och inte pendla från närliggande kommuner och därav kommer 

det krävas nya bostäder. Några officiella siffror på antal personer som kommer arbeta med 

gruvan finns ej men det rör sig omkring 700 personer enligt Karlsson. Till det medföljer 

indirekta invånare kopplade till gruvan, såsom familjer och ökat näringsliv, finns det 

uppskattningar på ungefär 2000 personer (Karlsson, 2019). Modern gruvdrift innebär en ökad 

digitalisering och automatisering. Detta medför att mindre arbetskraft behövs och att den 

behöver vara mer kunskapsintensiv vilket gör att personal till större del hämtas utifrån, långt 

från gruvorten (Österlin et al., 2017). Älvsbyn kommun skulle därför inte få lika många 

arbetstillfällen som väntat (ibid.). 

 

Gällande planeringen beskrivs det att en plan är bättre än ingen plan för Älvsbyn och 

kommunen måste förbereda sig på att gruvan öppnar även om det är osäkert. Osäkerheten 

försvårar planeringen men Karlsson säger att planeringen måste kunna hantera båda 

möjligheterna, ”Vi jobbar för att ta fram bra planer som kommer vara attraktiva för människor 

oavsett de blir en gruva eller ej.” Projektet är i idéstadiet och ingen detaljerad plan om 

nedläggningen av gruvans påverkan på samhället har gjort. Forsgren lyfter att någon plan för 

nedläggningen av gruvan Aitik med Gällivare kommun har inte ens tagits fram ännu, vilket är 

en aktiv gruva med förmodad nedläggning 2044. Han lyfter dock att kommunerna måste vara 

mer förberedda på att gruvor kan lägga ner och berättar att i Gällivare står gruvorna för 85 % 

av kommunens omsättning så om en gruva lägger ner ger det stor påverkan på kommunen, 

”Kommunerna där vi är verksamma idag har tagit det lite för givet att vi finns kvar där. Så är 

det i Västerbotten, i Skelleftefälten. I Skellefteå kommun där vi varit sedan 1920-talet men nån 

gång tar det slut.” (Forsgren, 2019). 

 

Karlsson lyfter att många gruvsamhällen inte hade funnits om inte den intilliggande gruvan 

fanns vilket skiljer sig från Älvsbyn som redan är ett samhälle utan större arbetsgivare. På 

frågan om den förmodade nedläggningen så svarar hon att det är en relevant fråga men menar 
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samtidigt, ”Vi har inte sett att gruvan i Kiruna lagt ner än man har gruvnäring där som en 

konstant och samma gäller malmfälten och malmberget i Gällivare. De läggs inte ner.” 

(Karlsson, 2019). 

  

Både Boliden och Älvsbyn kommun delar en liknande bild över hur planeringen för samhället 

ska gå till för nedläggningen av gruvan. Karlsson lyfter att kommunen är huvudansvarig för 

planeringen av samhällsfrågor, såsom bostäder och arbetstillfällen, men att stora delar kommer 

ske i samråd med Boliden. Forsgren beskriver att det inte går att planera i detalj hur 

nedläggningen kommer gå till då kommunens behov kan se annorlunda vid gruvans 

nedläggning. Dock ska det finnas en tydlig process för samarbetet med kommunen ska gå till. 

Processen ska även vara levande så att intressenterna är förberedda om drifttiden av gruvan 

förändras. Han anser att Boliden måste tänka på alla möjliga aspekter vid nedläggningen 

markanvändning, bostäder, infrastruktur och arbetstillfällen, bland annat. ”Vi försöker väcka 

den tanken [att planera för nedläggning] så att få dem att förstå att vi måste gemensamt fundera 

på de här sakerna så att det inte blir som i gamla Laver att man klipper allt.” (Forsgren, 2019). 

Karlsson beskriver också att det svårt att planera långt i förväg då kommunen kan ha helt andra 

behov om 30 till 70 år. Därför är den bästa efterbehandling för Laver svår att förutsäga, det är 

för många aspekter som påverkar drifttiden (Karlsson, 2019). 

 

Att den tilltänkta gruvan i Laver skulle kunna bli ett besöksmål var också en tanke som både 

kommunen och Boliden var positiva till vid fråga. Karlsson lyfte att kommunen inte hade några 

planer på det nu men att turistnäringen skulle påverkas positivt och tillsammans med Boliden 

skulle det kunna göras ett industrihistoriskt besöksmål. Boliden har börjat undersöka vad som 

kan göras med gruvor “efter-efterbehandlingen” (Forsgren, 2019). Med gruvan i orten Boliden 

arbetade Boliden Mineral AB med ett projekt där samhället fick föreslå idéer vad som skulle 

kunna göras med gruvan i orten som har varit där i snart 100 år. Bolidens vision var att skapa 

en identitet och ett ägarskap över gruvan hos invånarna och samhället då de så fall skulle kunna 

förvalta områdena, ”Man vet aldrig vart vi [Boliden] försvinner” (Forsgren, 2019). Därav 

tycker Forsgren att det finns mening att lämna kvar något av gruvan för att kunna bilda ett 

turistmål och kulturarv i Laver. Han lyfte bland annat Eden Project och olika typer av “landart” 

som man kan göra med magasinet efter drifttiden. Turistnäringen kan vara ett sätt för Boliden 

att bidra till kommunens fortlevnad efter gruvan lägger ner och med det en förlust av flertal 

arbetstillfällen (Forsgren, 2019). 
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4.3 Aktörsperspektiv  

Forsgren (2019) menar att Boliden är huvudrollsinnehavare i utvecklandet av hur lösningarna 

bör göras men menar samtidigt att de inte nödvändigtvis kommer vara kvar i området i ett 

långtidsperspektiv. Därför är det viktigt att de genomför en tekniskt och miljömässigt bra 

efterbehandling av det de lämnar efter sig så de kan lämna över området till en annan aktör i 

framtiden såsom kommunen eller privata intressenter. Forsgren menar även att det är viktigt 

att skilja mellan efterbehandling och att återställa då det både kan vara extremt svårt och 

kostsamt att återställa till en ursprunglig markanvändning. Återställning bör värdera ekologiska 

och sociala värden men snarare ses som ett sätt att återanvända marken. Man kan enligt 

Forsgren göra marken anpassad till kulturaktiviteter på områden som annars skulle vara 

obrukbara. Ett exempel på hur ett industriområde kan användas efter nedläggning hämtar han 

från Bolidens gruvprojekt i Aitik, “Vi har ett anrikningsverk som är två gånger Globen. Kan 

vi överlämna det till kommunen eller en privataktör? Vi hade inledande tankar som att man 

kan göra en inomhusslalombacke där då det redan ligger i en backe.” (Forsgren, 2019). 

 

Mycket av Bolidens efterbehandlingsarbeten för tidigare gruvor är enligt Forsgren frivilligt 

från Bolidens sida. Den tidigare gruvan i Laver var aktiv innan året 1969 vilket innebär att det 

inte fanns någon miljölagstiftning som tvingade Boliden att ta hand om utsläppen från 

gruvbrytningen. Det innebär att det arbete de gör på platsen idag är av fri vilja och för att skapa 

förtroende hos andra aktörer, speciellt inför framtida projekt (Forsgren, 2019). 

 

Älvsbyn kommuns roll är enligt Karlsson (2019) att bevaka att bra förslag blir framtagna och 

sedan yttra sig till andra myndigheter som prövar frågan, i det här fallet mark- och 

miljödomstolen. De anser sig ha huvudansvaret för planeringen för samhället kring gruvan då 

de har ett “planmonopol” inom kommunen. De förväntar sig inte att naturen ska vara orörd 

men de vill att efterbehandlingen återskapar en brukbar mark för lokalboende. Ur deras 

perspektiv är det viktiga att inga negativa miljökonsekvenser uppstår. Karlsson menar att,  

 

“[...] alla är inte jättepositiva att det kommer bli en gruva. Dammen som byggs 

kommer bli väldigt stor och synas från långa avstånd. Folk kommer att påverkas 

och det kommer bli något annat i miljön än det vi har nu. Det är inte bara positivt 

men det är positivt till så vida att det skapar arbetstillfällen och det skapar en 
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framtidstro. Det sätter lite fart på samhället men det finns miljökonsekvenser och 

det påverkar miljön och näringar så det är ingen lätt fråga.” (Karlsson, 2019). 

 

Boliden tycker att rennäring är viktig att ta hänsyn till när planerandet av gruvan görs och hur 

efterbehandlingen ska gå till, enligt Forsgren. Det är dock ett intresse bland andra och ska viktas 

mot dessa enligt Forsgren. Detta görs med viktningsmodeller där olika intressen ställs mot 

varandra och med samrådsprocesser där de inblandade parterna får delta. I Laver är rennäringen 

och påverkade Natura 2000-områden viktig för att Boliden ska få igenom sin ansökan vilket 

gör dessa till fokusfrågor. En mer kostsam efterbehandling kan därför tänkas genomföras för 

att uppfylla dessa krav (Forsgren, 2019). Älvsbyn kommun tycker också det är viktigt att ta 

hänsyn till rennäringen och deras företrädande i prövningsprocessen. Karlsson menar dock att 

det är flera intressenter inblandade i processen. En förhandling mellan dessa är nödvändig för 

att man ska kunna komma överens om vilket intresse i konflikten som är “starkast” (Karlsson, 

2019). 

 

Samebyn lyfter att gruvans inverkan kommer vara så stor att vinterbetesmarken kommer gå 

förlorad (Erling Fjällås, 2019). Han lyfter med tanke på att marken inte kan brukas i flera 

generationer då gruvan är i drift och efterbehandlas så kommer empirisk kunskap gå förlorad 

som kan vara omöjlig att återfå. Rennäring är ett hantverk och inget som kan dokumenteras 

skriftligt belyser Erling Fjällås. Det är även det som samebyn anser att de kan bidra med 

gällande efterbehandling av gruvan, rennäringsperspektivet. De har bäst kunskap om hur renar 

agerar och därför det av vikt att de blir hörda i frågan.  

 

Erling Fjällås lyfter att under samråden har inte efterbehandling av gruvan inte lyfts förutom i 

övergripande drag även om rennäringen kan skadas ur ett mycket längre perspektiv än gruvan 

är öppen. Han anser att det inte går att diskutera om återställning då det, dels är ett för stort 

projekt för att inte ge oåterkalliga påverkningar på miljön, dels att det inte går att återställa 

andra aspekter än miljö, exempelvis kunskap om rennäring i området som går förlorad. Han 

anser därför att kompensation, varken monetärt eller ekologisk, har stor betydelse då det finns 

fler faktorer som påverkar, exempelvis om ökade arbetstimmar för renskötarna och om ens 

renen trivs (Erling Fjällås, 2019). 

  

Gällande placeringen av gruvområdet anser Fjällås att det har gjorts mer i åtanke av 

kostnadseffektivitet än rennäring. Mineraliseringen ligger där den ligger men resterande delar 
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går att flytta på. Om gruvan blir av eller inte tycker Fjällås är svårt att uttala sig om men han 

anser att om man bara ser företags- och samhällsekonomiska aspekter så gruvan bli av. Dock 

tror han att om man räknar in miljövärden, kulturvärden och rennäringen är det inte lika säkert 

att gruvan får tillstånd. Han anser att Älvsbyn kommun fokuserar mer på de 

samhällsekonomiska vinsterna än renskötseln. Samebyn samarbetar istället med lokala 

miljögrupper, då dessa också är kritiska mot gruvans öppnande (Erling Fjällås, 2019). 

5. Scenarioanalys för den planerade gruvan 

Utifrån resultatet om påverkan från den planerade gruvan, så framställs här tre olika scenarier. 

De bedöms som sannolika med utgångspunkt vad de olika aktörerna har belyst och vad 

litteraturanalysen har påvisat. Det första scenariot är att Bolidens plan för teknisk 

efterbehandling uppfylls samt att de andra aktörerna tar minimal skada. Det andra scenariot är 

att den tekniska efterbehandlingen inte uppfyller Bolidens planering samt att aktörerna lider 

skada utifrån vilka farhågor som har framställts. Slutligen är det tredje scenariot att gruvan inte 

öppnar och vilka förmodade effekter det skulle få, ett så kallat nollalternativ. 

5.1 Scenario 1 - Bolidens förslag på efterbehandling 

Första scenariot beskriver de troliga effekterna om Boliden och kommunens planer för 

efterbehandling lyckas, de sammanfattas i tabell 5. Bolidens MKB och intervjun med Forsgren 

har förslag på hur en efterbehandling kan genomföras i Laver (Lindeström och Eriksson, 2014, 

Forsgren, 2019). Enligt dessa kommer samdeponering och avpyritisering leda till små utsläpp 

till miljön samt att mindre yta tas i anspråk. Det kommer dock inte gå att undvika att det blir 

ett stort markingrepp totalt och att vattenförekomster kommer påverkas och därmed även en 

risk för Natura 2000-områdena. Återställande av renbete och en ekologisk kompensation 

kommer dock troligtvis genomföras. 

 

För kommunen kommer gruvnäringen skapa arbetstillfällen och att fler bosätter sig i Älvsbyn 

enligt Karlsson (2019). Det kommer också vara möjligt att skapa besöksmål kring gruvplatsen 

och utöka andra näringar i kommunen i och med gruvans utbyggnad. Det är dock inte säkert 

hur stor del av arbetskraften som hämtas utifrån och från kommunen självt och hur denna del 

av arbetarna som väljer att stanna i kommunen efter gruvan lagts ner. Boliden påstår sig kunna 

återställa förutsättningarna för renskötseln genom att återetablera renbeten (Forsgren, 2019). 
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Rennäringen kommer dock behöva avbrytas först vilket minskar Semisjaur-Njargs renhjord så 

mycket att den riskerar att försvinna helt och hållet. Detta skulle innebära att det inte finns 

någon renskötsel kvar att återetablera i området när gruvdriften är över (Erling Fjällås, 2019). 

 

Tabell 5. Visar de troligaste händelserna om planerna för efterbehandlingen uppfylls. 

Aspekt Miljö 

 

Samhälle Rennäring 

+ Antagligen små utsläpp 

från gruvavfallet 

Möjligheter att skapa 

besöksmål kring 

gruvområdet 

Åtgärder kommer 

genomföras för att 

underlätta 

återetableringen för ren 

Återställande av mark 

och ekologisk 

kompensation 

Ekonomiskt uppsving 

för kommunen och 

Boliden 

 

- Stort markingrepp och 

påverkan på 

vattenförekomster och 

Natura 2000-områden 

 Renskötseln kommer 

först försvinna och 

därmed innebära en risk 

för hela Semisjaur-

Njargs rennäring 

?  

 

Kommer arbetskraft 

utifrån vara gynnsamt 

för kommunen eller inte 

Kommer samebyn 

kunna återetablera 

rennäringen efter 

gruvans nedläggning 

 

5.2 Scenario 2 - Utan tillfredställande efterbehandling 

Andra scenariot beskriver de troliga effekterna om Boliden och kommunens planer för 

efterbehandling inte lyckas och aktörernas farhågor uppfylls, de sammanfattas i tabell 6. Under 

intervjuerna men även under litteraturanalysen, exempelvis det som lyftes i Österlin et al. 

(2017) och Lawrence och Kløcker Larsen (2016), så finns det risker med gruvan. Ur ett 

miljöperspektiv så kommer stora påverkningar på mark ske på vattenförekomster och Natura 

2000-områden oavsett om efterbehandlingen lyckas eller inte. Dock antas det i det här scenariot 

att förlusterna av områden med höga naturvärden och arter inte kan kompenseras på lång sikt. 

Det finns även osäkerheter kring magasinet som Boliden har planerat, de har valt en ny och 

relativt obeprövad metod. Den baseras på att Boliden kan omvandla syrabildande berg till inert 

berg som inte kommer släppa ut metaller över miljökvalitetsnormen under en extremt lång 
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tidsperiod. Om den valda metoden inte fungerar så finns det stor risk för en miljökatastrof då 

de rör sig om runt 700 miljoner ton anrikningssand som kan urlakas. 

  

Kommunen och Boliden kan få ett ekonomiskt uppsving under driften som kan bidra med 

välstånd över en längre tid. Däremot, om den tekniska efterbehandlingen misslyckas så kan det 

bli långsiktiga kostnader för återställning och behandling från båda parter. Därtill så kan det 

uppstå ett ekonomiskt tomrum med övergivna bostäder, överdimensionerad infrastruktur och 

förlust av arbetskraft när gruvan lägger ner. Avsaknaden av tydlig planering för nedläggningen 

och återanvändningen lämningarna skapar också risker för negativa konsekvenser. Gällande 

rennäringen så kommer förmodligen den inte finnas kvar i området om gruvan öppnar enligt 

Erling Fjällås. Förlusten av marken, kunskapen om området samt intresset för rennäringen har 

gått förlorad under så lång tid att rennäringen inte kan återetableras även om renbete planteras. 

I så fall kommer även hela Semisjaur-Njarg riskera att förlora rennäringen. 

 

Tabell 6. Visar de troligaste händelserna om farhågorna hos aktörerna uppfylls. 

Aspekt Miljö 

 

Samhälle Rennäring 

+ - Samhälls- och 

företagsekonomisk 

vinst under driftsfasen 

- 

- Markingrepp och 

påverkan på 

vattenförekomster samt 

Natura 2000-områden 

som ger oåterkalliga 

skador 

Ekonomiskt tomrum 

skapas efter att 

företaget flyttar ut om 

inget besöksmål skapas 

Samebyn kommer 

allvarligt skadas på 

grund av indirekta 

effekter på rennäringen 

då Laver är i drift 

Risk för att den valda 

metoden inte uppfyller 

planen om ett inert berg 

Långsiktigt kostsamt på 

grund av miljöåtgärder 

Rennäringen i området 

kommer inte kunna 

återetableras 

? - Kommer arbetskraft 

utifrån vara gynnsamt 

för kommunen eller inte 

- 

 

5.3 Scenario 3 - Gruvan öppnas ej 

Tredje scenariot beskriver de troliga effekterna om gruvan inte öppnas, de sammanfattas i tabell 

7. Då kommer nollalternativet enligt Bolidens MKB uppfyllas (Lindeström och Eriksson, 
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2014). Inga markingrepp kommer ske, varken på vattenförekomster eller Natura 2000-

områden. De höga naturvärdena kommer förbli orörda. Dock kommer avfallet från den tidigare 

gruvan fortsätta att urlakas men förmodligen minska. Minskningen beror på efterbehandlingen 

som har gjorts den senaste tiden och att utsläppen verkar minska med tiden enligt Alakangas 

et al. (2010). Däremot tyder sedimenten i sjön nedströms på att redan stora utsläpp har skett till 

den lokala miljön.  

 

Om området förblir orört så finns det potential för utökad turism, både till de tidigare 

lämningarna men även som naturturism. Däremot skulle gruvan bidra med ett ekonomiskt och 

välstånds uppsving för Älvsbyn och Boliden som uteblir. Om gruvan hade öppnat kanske 

turismen till de gamla lämningarna hade ökat i jämfört med nu då de bara är sporadiskt besökta 

av lokalinvånare. Rennäringen i området kommer kunna fortsätta som tidigare om gruvan inte 

har öppnat och med tanke på att renen har återetablerat sig kring den gamla gruvan så kan hela 

området utnyttjas. 

  

Tabell 7. Visar de troligaste händelserna om gruvan inte öppnar. 

Aspekt Miljö 

 

Samhälle Rennäring 

+ Inga markingrepp Utrymme för ökad 

turism och naturvärden 

på sikt 

Rennäringen kommer 

kunna fortsätta verka i 

området 

- - Inget ekonomiskt 

uppsving för Älvsbyn 

kommun eller Boliden 

- 

? Tidigare gruvavfall 

finns kvar även om 

urlakningen förväntas 

minska över tid 

Lämningarna i Laver är 

för tillfället bara 

sporadiskt besökta 

- 
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6. Diskussion 

6.1 Jämförelse av scenarion 

Scenarierna innehåller både flera likheter och skillnader som har långtgående konsekvenser för 

hur Laverområdet och hur det kommer kunna användas nu och i framtiden. Scenario 2 har 

övergripande endast negativa effekter utöver den kortsiktiga samhälls- och företagsekonomiska 

vinsten under själva driftsfasen av gruvan, vilket indikerar hur viktigt det är att en ordentlig 

efterbehandling genomförs. Utan att uppfylla kraven som Boliden ställer på sig själva och 

myndigheter har på dem kommer de till att börja med inte få tillstånd att exploatera området. 

Även utifrån scenariot att de får tillstånd men inte genomför den planerade efterbehandlingen 

skulle stora samhällsekonomiska värden förloras. Utöver kostsamma miljöskyddsåtgärder för 

samhället skulle en undermålig efterbehandling innebära en stor förlust för Boliden. Med 

största sannolikhet skulle Boliden tappa andra aktörers förtroende som behövs för att 

genomföra framtida projekt. Detta har Forsgren påtalat flera gånger. Det ligger alltså i samtliga 

undersökta aktörer att efterbehandlingen genomförs på ett tillfredsställande sätt. 

  

Scenario 1 följer Bolidens nuvarande plan för efterbehandling och kommer innebära betydligt 

mindre utsläpp från magasinet samt möjligheter att återställa renbete och kompensera för de 

ekologisk intrång som görs. Boliden är även öppen för att skapa besöksmål kring gruvplatsen 

både under och efter drift och på detta sätt skapa förutsättningar för en fortsatt näring även efter 

gruvans driftsfas. Enligt Boliden ska renskötsel kunna återetableras i Laver efter gruvdriften. 

Dock kommer renskötseln först tvingas bort från området på grund av att markingreppen tar 

för stora arealer av betesmark i anspråk och blockerar transportleder vilket förhindrar 

rennskötsel enligt Erling Fjällås. Detta tillsammans med att påverkan på vattenförekomsten och 

de två Natura 2000-områdena inte helt går att undvika gör det ifrågasättbart vare sig 

efterbehandlingen är tillräcklig även i detta scenario och om det över huvud taget går att 

genomföra tillräckligt stora åtgärder för att kompensera för exploateringen. 

  

I det tredje scenariot påverkas varken miljön eller rennäringen negativt. Det är osäkert hur stora 

utsläppen från den tidigare gruvan fortsatt kommer vara om Boliden inte genomför någon större 

åtgärd som planeras vid etablerandet av en ny gruva. Denna påverkan är emellertid relativt liten 

jämfört med de markingrepp som den planerade gruvan skulle innebära. Utan den planerade 
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gruvan kommer det dock inte bli något ekonomiskt uppsving för vare sig kommunen eller 

samhällsekonomiskt. Det finns potential för en ökad turism av kulturlandskapet i Laver som 

det ser ut idag om man bevarar området men frågan är hur sannolikt det är att detta blir en 

framgångsrik turistattraktion. Utöver de lokalboende i området kommer det idag bara 

sporadiska besökare till Laver.  

  

Slutligen involverar såväl scenario 1 och 2 större osäkerheter än scenario 3 på ett övergripande 

plan då detta är ett nollalternativ utan några ingrepp. De två första scenarierna bygger på 

uppskattningar och det är i svepande drag Boliden beskriver hur efterbehandling ska gå till då 

planerna fortfarande är i ett idéstadie. Markanspråken och driftsperioden har Boliden fastställt 

i nuläget men den kan ändras beroende på projektets lönsamhet och om miljölagstiftningar 

ändras i framtiden. Mineraliseringen skulle kunna expandera till närliggande områden när man 

väl har infrastrukturen på plats. Därav finns det dolda miljökonsekvenser då projektet kan 

innebära ytterligare exploateringar i området. 

  

Det som avgör vilket scenario som är mest önskvärt handlar om hur man viktar intressen och 

gruvdriftens konsekvenser i området. Det är mycket troligt att renskötseln inte skulle kunna 

fortsätta i området även om Boliden kompenserar och antar åtgärder mot sina ingrepp i Laver. 

På sikt riskerar det att slå ut hela Semisjaur-Njargs rennäring. Om man följer scenario 1 kan 

stora miljöproblem såsom syrabildande berg undvikas och samdeponeringen innebär att det 

blir mindre områden som inte kan återställas efter gruvdriften. Gruvdriften utsätter dock Natura 

2000-områden för risker, vilka enligt Boliden är små, men vars storlek i nuläget inte helt kan 

avgöras. Dessa negativa konsekvenser ställs mot att det finns stora samhällsekonomiska vinster 

att göra i Laver om gruvan öppnas. 

6.2 Jämförelse av efterbehandlingen mellan den tidigare och planerade 

gruvan 

Att en gruva redan har varit i drift i Laver ger ett intressant perspektiv på utvecklingen inom 

gruvnäringen och efterbehandlingen som har skett under 70 år. Att Boliden har valt att 

återvända till Laver för att återuppta produktionen beror med stor sannolikhet på att 

kopparpriset har gjort det lönsamt att bryta malmen som förut varit olönsam. Den ökade 

efterfrågan har också lett till att kvantiteterna har ökat. I jämförelse motsvarar en halv månads 

produktion i det planerade Laver det Boliden bröt under 10 år gruvdrift i tidigare Laver. Det 
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gör att den planerade gruvan är i helt andra dimensioner än vad den tidigare gruvan var, 

gällande avfallsmängd, markanvändning och teknik. Även för samhällspåverkan och 

omsättning är skillnaderna stora. De stora skillnaderna ger svårigheter att jämföra de olika 

driftsepokerna men fortfarande kan vissa paralleller dras. 

 

Gällande miljöaspekten så framkom det av intervjun med både Älvsbyn och Boliden att 

tekniken för efterbehandling och dammsäkerhet har utvecklats signifikant jämfört med den 

tidigare driften. Att exempelvis ett dammbrott skulle ske idag verkar osannolikt. Samma gäller 

för omhändertagandet av avfall, nu görs rigorösa studier för att hitta den bästa metoden för att 

minska risken för miljökonsekvenser. Däremot så är produktionsmängden så stor att riskerna 

är betydande om efterbehandlingen inte går som planerat. Nuförtiden, verkar det som att 

Boliden väger in fler aspekter än gruvavfall i planeringen, vilket verkar vara det man 

fokuserade på under den tidigare efterbehandlingen. Ekologisk kompensation och 

återetablering av lav är nya projekt som Boliden har startat upp för att åtgärda andra 

miljöaspekter. Detta beror förmodligen på att det ställs högre krav på företag att undersöka och 

åtgärda miljökonsekvenser men även att dessa projekt ökar företagets kredibilitet. 

 

Att gruvverksamheten och efterbehandlingen var mer än bara själva driften under 30- och 40-

talet framkommer av resultatet gällande hur samhället utformades av Boliden. Boliden, som 

byggde upp ett modernt samhälle intill gruvan gjorde det nog för att kunna tillgodose gruvan 

arbetskraft och var en nödvändighet på grund av brist av närliggande samhällen. I och med att 

Boliden planerade samhället så kunde de styra utformningen men även nedläggningen med 

tydlig kontroll. Då byggnaderna planerades för att flyttas och Boliden ägde marken så fanns 

det ingen möjlighet att samhället att fortsätta finnas kvar om inte Boliden ansågs det. Det 

framkommer ur nyhetsartiklarna från den tiden att nedläggningen som skedde var hastig och 

att uppbrottet både för kommun och invånare var påfrestande. Det verkar som att Boliden hade 

en utförlig plan för efterbehandling av samhället men det i mångt och mycket gjordes utifrån 

företagets bästa. 

 

Samma tanke om att samhället var en del av efterbehandlingen återfinns inte på samma sätt 

idag utifrån aktörerna. Mer ansvar ligger på kommunen även om både Boliden och Älvsbyn 

anser att det är en samarbetsprocess. Då projektet fortfarande är på idéstadiet så saknas några 

konkreta planer hur samhället kommer förändras vid drift och efterbehandling men att ha 

samma helhetsgrepp som Boliden hade på 1900-talet verkar inte relevant. Att planerna inte är 



39 

 

specifika kan vara av fördel som Karlsson uttryckte, det ger större möjlighet att anpassa 

behovet till kommunens bästa då. Risken med välståndskollaps som kan ske då Boliden lägger 

ned Laver anses inte vara relevant i planeringsstadiet vilket förmodligen kan få negativa 

konsekvenser. En framförhållning i planeringen, såsom att Boliden planerade för flyttbara hus 

på 30-talet, ger en möjlighet för kommunen att vara resilient mot en nedläggning. Boliden 

verkar börja anse att det är en del av deras ansvar att undvika dessa scenarier medan resterande 

aktörer inte är lika förberedda. 

 

Aktörerna är intresserade att återanvända marken men till vad beror på aktörernas behov. Det 

skiljer sig drastiskt från tidigare gruvan då Boliden lämnade betonggrunder och gruva kvar utan 

tanke på att använda det som besöksmål eller något annat. Att skapa något besöksmål kring 

den gamla gruvan och den förmodade kan vara viktigt för att dels berätta om gruvverksamheten 

förändring i Sverige dels för att bidra med ekonomi till kommunen. Dock kan detta skada 

möjligheten för rennäringen att återanvända marken som bete.  

 

Gällande rennäringen så har inga resultat tytt på att Boliden tog hänsyn till det under den 

tidigare gruvan, dock har renen kunnat återetablera sig efteråt. Fallet i Stekenjokk påvisar att 

efter en gruva kan renen återetablera sig men att vissa markförluster är permanenta i och med 

vattentäckningen. I det nya projektet tas rennäringen i beaktning men om gruvan startas så 

kommer rennäringen påverkas negativt även om frågan lyfts. Med tanke på projektet storlek 

kommer förmodligen rennäringen försvinna därifrån.  

6.3 Aktörsperspektiv 

Aktörernas perspektiv på efterbehandling skiljer sig från varandra. Forsgren menar att Boliden 

inte gillar att använda ordet ”återställning” för att beskriva en efterbehandling. De tycker att 

efterbehandlingen ska vara tekniskt korrekt utförd för att minska miljöpåverkan men samtidigt 

kan man inte återställa området till hur det en gång var utan snarare skapa förutsättningar för 

att bruka den på nya sätt genom turism eller en kompenserande av ekosystem och renbeten.  

 

Erling Fjällås håller med om att det inte går att återställa Laver till den renbetesmark det var 

innan men är även skeptisk till idén att Boliden ens kan kompensera med renbete efteråt då 

markingreppen förstör för mycket och därför oåterkalleligt förstör renskötseln. Utfodring under 

tiden tills man potentiellt ska återställa marken ser han som ”konstgjord andning” och 
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otillräcklig. Karlsson lägger störst vikt på att efterbehandlingen ska vara miljömässigt väl 

genomförd och att det inte drabbar lokalboende att gruvan etableras. Hon menar även att det är 

Älvsbyn kommun som ansvarar för samhällsplanering vilket gör att det som kan anses vara en 

social efterbehandling av hur samhället ska klara sig efter gruvan lagt ner är deras ansvar och 

inte Bolidens. 

 

Eftersom det finns olika åsikter på hur efterbehandling bör gå till så är samrådsprocesserna 

väldigt viktiga. Dessa sker kontinuerligt enligt Boliden men, som Forsgren också uppger, är 

det komplicerat att bestämma när och hur dessa ska ske. Det kan upplevas som att samråden 

sker för tidigt eller försent i processen av de andra aktörerna. Detta kan göra att man upplever 

det som att detaljplaner saknas eller att de är framtagna utan att man haft något inflytande. 

Erling Fjällås upplever att konkreta detaljer saknas i Bolidens MKB och att de inte har 

tillräckliga lösningar på hur renskötseln ska kunna överleva samtidigt som exploateringen 

pågår och efter gruvdriften är över. Kompletteringen av MKB:n för Stekenjokk visar att 

gruvnäringen har möjlighet att anpassa sig till rennäringens behov. Det är dock svårt för 

Boliden att anpassa sig på liknande sätt då projektet i Laver är av en betydligt större magnitud. 

En annan svårighet med efterbehandlingen är hur det ska kunna tillfredsställa kommunens 

behov då mycket väl kan ändras under de åren gruvan är aktiv. Detta kräver att man fortsätter 

ha samråd även efter att planeringsfasen är över, vilket Boliden påstår att de ska ha. 

 

Gemensamt för kommunen och Boliden är att det finns en deterministisk inställning till den 

planerade gruvan. De talar om den planerade gruvan som ett projekt som kommer hända 

snarare än om området ska exploateras. För Boliden ligger ett stort ekonomiskt intresse bakom 

deras inställning och detta gäller också kommunen. Att prospektering i Laver redan skett 

innebär att vare sig gruvdriften sker nu eller senare kommer kunskapen om den oexploaterade 

kopparfyndigheten finnas kvar. Det finns alltid en möjlighet att etablera gruvan senare då 

behovet av koppar och ekonomisk vinst anses vara viktigare än den negativ miljöpåverkan som 

gruvan har och samernas rätt till att bedriva renskötsel i området. 

6.4 Vikten av hållbarhetsperspektiv inom gruvnäringen 

Det framkommer ur resultatet att efterbehandlingen av en gruva inbegriper mer än bara 

tekniska och miljömässiga åtgärder. Samhället och andra aktörer påverkas mycket av gruvans 

drift och därav även då gruvan lägger ner. Därför är det av vikt att man har ett helhetsperspektiv 



41 

 

under planering och genomförande för att undvika negativa konsekvenser. Att utgå från ett 

hållbarhetsperspektiv ger verktyg att analysera gruvan från miljö, samhälle och ekonomiska 

perspektiv vilket kan ge det helhetsgreppet som saknas. Tidigare verkar det som att kommuner 

och samebyar blivit lidande för att deras aspekter inte vägs in i samma utsträckning. Boliden 

verkar ha börjat lyfta frågan om efterbehandling som någonting mer än bara miljö med 

exempelvis kulturarv och samråd om samhället utformas. Ett verktyg, såsom 

miljökonsekvensbeskrivning, men med mer övergripande syn är ett behövligt verktyg inom 

gruvexploatering. 

 

Då gruvverksamhet också ger oåterkalliga påverkningar bör även olika konsekvenser värderas 

annorlunda. Exempelvis ger dagbrott oåterkalliga effekter på landskapet och storleken kan 

skada rennäring permanent. Då dessa aspekter ska vägas mot ekonomiska incitament att öppna 

gruvan, både företags- och samhällsekonomiska, så ska det göras med stor försiktighet då 

kortsiktiga positiva effekter kan överbetonas. Detta försvåras av att rennäring, Natura 2000-

områden och gruvnäring är riksintressen och därav både har hög och liknande status rättsligt. 

6.5 Felkällor och brister med studien 

Då den tidigare gruvan i Laver är relativt okänd och det nya projektet bara är idéstadiet så finns 

det få vetenskapligt granskade artiklar om Laver. Det har gjort att materialet kring främst 

påverkan på samhället och rennäringen har varit undermålig. Därför har det genomförts 

intervjuer med berörda aktörer men studien har också baserats till viss del på ej vetenskapligt 

granskade texter. Miljökonsekvensbeskrivningar, företagsrapporter och annat material kan 

lyfta aspekter som överbetonas för att framhäva en viss bild. Att basera rapporten på detta 

material kan påverka studiens kredibilitet och därför har så mycket olika material som möjligt 

inhämtats från olika källor för att ge en trovärdig övergripande bild. 

  

I och med att projektet är ett tidigt stadium så är inte planerna färdiga eller beslutade vilket gör 

det svårt att analysera konsekvenserna då tillvägagångssätt kan ändras. Därav kan vissa 

metoder som diskuteras i rapporten vara irrelevanta för projektet då det fortfarande framskrider. 

Dock, ger detta möjligheten att studera hur aktörer ser på processen i ett pågående skede, vilket 

kan lyfta viktiga aspekter. Då gruvan är ett stort projekt så berörs flera aktörer än bara Boliden, 

Älvsbyn och Semisjaur-Njarg, såsom lokalboende. Rapporten fokuserade därav på 

markanvändare som har delvis motsatta, delvis överlappande intressen, samt har möjlighet att 
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påverka. Dessa I och med att deras perspektiv inte undersöktes kan andra aspekter än vad som 

har lyfts i projektet också vara relevanta. 

6.6 Vidare forskning 

Då projektet är idéstadiet vore det av intresse att fortsätta undersöka projektets utveckling. Om 

bearbetningskoncessionen godkänns och mer detaljerade planer för efterbehandling utvecklas 

kan projektet undersökas på detaljnivå då denna rapport främst lyfter breda aspekter. Aitik som 

har en förmodad nedläggning året 2044 liknar projektet i Laver, både till storlek och malmtyp. 

Det gör att det finns ett tillfälle att undersöka hur efterbehandlingen av ett sådant projekt ska 

gå till. Rennäringen är aktiv i det området så studier kan göras hur den tekniska 

efterbehandlingen och samhällsplanering påverkar rennäringen. Därtill kan det undersökas hur 

efterbehandlingen i Aitik går till före, under och efter efterbehandlingen för att exempelvis 

undersöka om och hur rennäringen återetablerar sig kring stora gruvprojekt. 

  

Under studien har frågeställningen kring stora gruvprojekt samhällsekonomiska lönsamhet 

uppkommit. Gruvan ger inkomster till både företaget och kommunen samt bidrar med koppar 

men väger det upp de ingrepp som görs på miljö och rennäring. Detta problematiseras 

ytterligare då tidsperspektivet är långt men en kostnads-nyttoanalys som undersöker bland 

annat rennäring, samhällsnyttor och turism kan vara till hjälp vid beslutande om gruvans 

öppnande. Ett ämne kopplat till detta som verkar vara relativt outforskat är hur 

samhällsplaneringens utformning ska ske vid sådana stora projekt. Problematiken kring detta 

uppdagar sig tydligt i små kommuner vars invånarantal drastiskt ökar då stora industriprojekt 

genomförs. Hur denna samhällsplanering görs bäst i en kommun med begränsade resurser är 

av starkt intresse. 

7. Slutsats 

Scenarioanalysen visar att gruvavfallet kan tas om hand om av Boliden och det finns en 

förståelse för andra konsekvenser som kan uppkomma vid etablerandet av en ny gruva i Laver. 

Dock riskeras rennäring att slås ut vid en exploatering i området oavsett hur efterbehandling 

genomförs. Det finns förutsättningar för hur kommunen ska kunna hantera nedläggning men 

inga konkreta planer, vilket kan få negativa konsekvenser. Utifrån efterbehandlingen av den 

nya gruvan har strategier för att hantera miljökonsekvenser och rennäring utvecklats markant. 
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Det medför dock fortfarande risker då den planerade gruvan exploaterar stora arealer. Gällande 

samhällsaspekter så har synen skiftat och idéer om efterbehandling tillgodoser mer av 

kommunens behov såsom turistmål. 

 

Perspektivet på vad efterbehandling är skiljer sig mellan aktörerna då de har olika intressen. 

Samrådsprocesser används för att överbrygga detta. Det är dock svårt att genomföra dessa på 

ett sätt som göra alla parter nöjda. Då Natura 2000-områden, rennäring och gruvnäring är 

riksintressen medför detta svårigheter i värderingen. Slutligen påverkar gruvprojekt många 

aktörer och ger långtgående effekter. Det gör att ett övergripande perspektiv på konsekvenserna 

och effekterna på de olika aktörerna behövs.  
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Bilagor 

1. Intervjuer 

1.1 Bolidens intervjumall 

Personfrågor  

Vad heter du? 

Vad har du för bakgrund? 

Vilka representerar du? 

Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll på företaget? 

Vilken koppling har du till Laver? 

 

Uppfattning av nuläget 

Vad anser du om utsikterna att öppna en ny gruva? 

Vad tror du skulle hända om gruvan inte öppnas? 

Hur påverkas ni av utfallet av nya Laver? 

Uppfattning av dåtiden 

Tycker du att gamla Laver har något värde idag? 

Hur har den tidigare gruvan i Laver påverkat Bolidens verksamhet? 

1952 skedde ett dammbrott i Laver. Hur hanterades det? 

 

Uppfattningar om framtiden 

Efterbehandling 

När man pratar om efterbehandling av gruvor talar man ofta om att återställa; vad tycker du 

återställning i detta fall innebär? 

Hur mycket tror du kan återställas av Laver efter gruvan stängts ner? 

Vad tycker du är Bolidens roll i efterbehandlingen? 

Vad tycker du är de andra aktörernas roll i efterbehandlingen? 

Hur viktar Boliden olika konsekvenser mot varandra när ni gör en MKB? 

 

Miljön och platsen 

Hur tror du miljön kommer påverkas efter gruvan har lagts ner? 
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Vilka metoder har ni valt för att efterbehandla gruvan? 

Har Boliden några planer på att återställa gruvan till ett besöksmål för turister? 

Kan ekologisk kompensation motsvara naturvärdesförlusten vid öppnandet av nya gruvan? 

 

Samhälle 

Hur tror du samhället kommer påverkas efter gruvan har lagts ner? 

Hur ser eran relation till Älvsbyn kommun ut idag? 

Har Boliden någon plan för samhällsförändringen som kommer ske när den tilltänkta gruvan 

läggs ner? 

 

Rennäring 

Hur tror du rennäringen kommer påverkas efter gruvan har lagts ner? 

Hur ser eran relation till Semisjaur-Njarg ut? 

Hur ser Bolidens plan ut för påverkan på rennäringen som kommer ske när den tilltänkta 

gruvan läggs ner? 

 

Övrigt 

Vad tycker du om vårt arbete? 

Är det något mer du vill tillägga? 
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1.2 Älvsbyn kommun intervjumall 

Personfrågor 

Vad heter du? 

Vad har du för bakgrund? 

Vilka representerar du? 

Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll på företaget? 

Vilken koppling har du till Laver? 

 

Uppfattning av nuläget 

Vad anser du om utsikterna att öppna en ny gruva? 

Vet ni hur intresset ser ut för den planerade gruvan bland kommunens invånare, politiker och 

företag? 

Vad tror du skulle hända om gruvan inte öppnas? 

Hur påverkas ni av utfallet av Laver? 

 

Uppfattning av dåtiden 

Tycker du att gamla Laver har något värde idag? 

Hur har den tidigare gruvan i Laver påverkat Älvsbyn kommun? 

1952 skedde ett dammbrott i Laver. Tycker du detta kan ses som en brist i det dåvarande 

efterbehandlingsarbetet? 

Har ni fått insyn i riskhantering med gruvverksamheten? 

 

Uppfattningar om framtiden 

Efterbehandling 

När man pratar om efterbehandling av gruvor talar man ofta om att återställa; vad tycker 

återställning i detta fall innebär? 

Hur mycket tror du kan återställas av Laver efter gruvan stängts ner? 

Vad tycker du är Älvsbyns roll i efterbehandlingen? 

Vad tycker du är de andra aktörernas roll i efterbehandlingen? 

 

Miljön och platsen 

Hur tror du miljön kommer påverkas efter gruvan har lagts ner? 
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Känner ni till vilka metoder som kommer användas för efterbehandling? 

Vilka andra miljöeffekter utöver gruvavfallet ser ni som problematiska? 

Har Älvsbyn några planer på att återställa tilltänkta gruvan till ett besöksmål för turister? 

Hur mycket hänsyn bör man ta till naturområden när man tar beslut om etablerande av en ny 

gruva? 

Hur tror du att ekologisk kompensation kan motsvara naturvärdesförlusten vid öppnandet av 

gruvan? 

 

Samhälle 

Hur tror du samhället kommer påverkas efter gruvan har lagts ner? 

Hur ser eran relation till Boliden ut idag? 

Har Älvsbyn kommun någon plan för samhällsförändringen som kommer ske när den 

tilltänkta gruvan läggs ner (då invånarantalet kommer öka och minska drastiskt)? 

 

Rennäring 

Hur tror du rennäringen kommer påverkas efter gruvan har lagts ner? 

Hur ser eran relation till Semisjaur-Njarg ut? 

Hur mycket hänsyn bör man ta till rennäringen när man tar beslut om etablerande av en ny 

gruva? 

 

Övrigt 

Vad tycker du om vårt arbete? 

Är det något mer du vill tillägga? 
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1.3 Semisjaur-Njarg intervjumall 

Personfrågor 

Vad heter du? 

Vad har du för bakgrund? 

Vilka representerar du? 

Vilka arbetsuppgifter ingår i din roll som ordförande? 

Vilken koppling har du till Laver? 

 

Uppfattning av nuläget 

Hur påverkar lämningar från den tidigare gruvan Samebyn? 

Vad anser du om utsikterna att öppna en ny gruva? 

Vad tror du skulle hända om gruvan inte öppnas? 

 

Uppfattningar om framtiden 

Efterbehandling 

När man pratar om efterbehandling av gruvor talar man ofta om att återställa; vad tycker 

återställning i detta fall innebär? 

Hur mycket tror du kan återställas av Laver efter gruvan stängts ner? 

Vad tycker du är Samebyns roll i efterbehandlingen? 

Vad tycker du är de andra aktörernas roll i efterbehandlingen? 

 

Rennäringen, miljön och platsen 

Hur tror du miljön kommer påverkas efter gruvan har lagts ner? 

Hur tror du rennäringen kommer påverkas efter gruvan har lagts ner? 

Hur ser eran relation till Boliden ut? 

Har Boliden någon plan för efterbehandlingen gällande rennäring? 

Tror du att det går att återetablera rennäringen efter 25 år om den försvinner ur Laver området 

under driftperiod? 

Kan ekologisk kompensation motsvara naturvärdesförlusten, såsom nyetablering av marklav, 

vid öppnandet av gruvan? 

Hur mycket hänsyn bör man ta till rennäringen när man tar beslut om etablerande av en ny 

gruva? 

 



52 

 

Samhälle 

Hur ser eran relation till Älvsbyn kommun ut idag? 

Har kommunen ett ansvar att bistå er/försvara rennäringen i området? 

 

Övrigt 

Vad tycker du om vårt arbete? 

Är det något mer du vill tillägga? 
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