Renlaver
Argument och tillvägagångssätt för att bromsa framfarten av
industriprojekt i renskötselområden

1. INLEDNING
Ansökningarna om att få exploatera mineraltillgångar har ökat det senaste decenniet.
Gruvbranschen talar om ökad internationell konkurrens - inte minst från Kina - och om
ett krympande tidsfönster då en exploatering i Sverige alltjämt är lönsam. Följaktligen är
det mycket som talar för att gruvbolagen kommer att intensifiera sina ansträngningar att
få tillstånd. Många ansökningar väntar på en prövning hos Bergsstaten och fler är att
vänta. Detta sker samtidigt som vindkraftbranschen ökat sina ansträngningar att få uppföra stora anläggningar. Till detta ska läggas att skogsbruket sedan länge varit direkt
förödande för renskötseln. Avverkningen av gammal skog har gjort att hänglav
försvunnit. Kalhyggen med kvarvarande sly och grenar gör det svårt för renen att nå ner
till betesmarken och tätt planterad nyskog förhindrar solljus från att nå marken vilket
försämrar återväxten av marklav och annan växtlighet.

För att kunna bedriva dessa industriella verksamheter krävs en omfattande infrastruktur i
form av ett nät av vägar och järnvägar som över tiden byggs ut och underhålls på lokal,
regional och nationell nivå. Även denna typ av konkurrerande markanvändning slår hårt
mot renskötseln. Infrastrukturen skapar barriärer som renen i många fall inte kan ta sig
över. I andra fall kan mindre vägar fungera som vandringsleder som bryter av renens
naturliga vandringsmönster vilket förorsakar betydande svårigheter i renskötselarbetet.

Särskilt när det gäller gruvverksamhet och vindkraft finns starka politiska krafter, såväl
lokalt som regionalt och nationellt, som verkar för att tillstånd skall meddelas och
verksamheter komma igång. Det handlar om arbetstillfällen men också om en
föreställning om att ”utvecklingen stannar” om tillstånd vägras. Gruvdrift och
energiutvinning är tillsammans med infrastruktur starka symboler för ett samhälle i
utveckling. Det är därför lätt att vinna billiga politiska poäng på att okritiskt förespråka
dessa verksamheter utan att på riktigt ställa sig frågan vilka konsekvenser på miljö och
rennäring som ett sådant förhållningssätt medför.

Svensk lagstiftning på området är en produkt av olika politiska initiativ över åren. Att
öppet förespråka ett okritiskt förhållningssätt till exploatering är inte en politiskt framkomlig väg. Av detta skäl har det ratificerats en mängd lagar, förordningar och andra
rättsregler som förefaller ge ett gott skydd åt rennäringen och miljön. Samtidigt skall
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dessa regler även ta hänsyn till exploateringsintressen. I realiteten är dessa intressen
oförenliga. Ur ett politiskt perspektiv verkar dock denna ”sanning” inte vara möjlig att
föra fram. Konsekvensen är därför att lagar, förordningar, rättsregler och politiska utspel
mer eller mindre alltid tar sitt avstamp i begreppet ”samverkan”. Exploateringen, rennäringen och miljön måste kunna samexistera. Men eftersom förändringen alltid sker på
rennäringens och miljöns bekostnad, innebär en samverkan att rennäringen och miljön,
med stöd av gällande rätt, ständigt drar det kortaste strået. Detta arbete är ett försök att
finna ett nytt angreppssätt för att bättre kunna freda rennäringen mot de exploateringsintressen som ständigt tycks vinna ny mark.

Rennäringen är allt som oftast i underläge när ett gruv- eller vindkraftsprojekt ligger i
den andra vågskålen. En av orsakerna torde vara ett resultat av den fragmentering som
uppstår när en enskild sameby ställs mot stora allmänintressen såsom gruvdrift,
vattenkraft, vindkraft eller skogsavverkning. Ett sätt att försöka komma till rätta med
detta problem är att visa hur det nationella och internationella skyddet för urfolk
urholkats genom detta betraktelsesätt och den tillämpning som följer, dvs. att visa att
den begränsning av rennäringen som många tillståndsbeslut medför strider mot
samernas särskilda rättigheter enligt såväl nationell som internationell rätt. Det finns ett
värde för alla samebyar som kollektiv att på en grundläggande nivå finna argument för
att hävda samernas rättigheter som urfolk.

Reflexioner och syfte med denna rapport
Av ovanstående redogörelse över inhemsk och internationell rätt är det lätt att förledas
tro att den samiska kulturen och därmed renskötseln är fredad. I praktiken är detta dock
som vi vet alls inte fallet.

Erfarenheter såväl från tillståndsprocesser med rennäringen som ett centralt
skyddsobjekt som från andra miljömål, visar att sökanden ofta delar upp
tillståndsprocessen i mindre beståndsdelar (i strid mot intentionen i miljöbalken). Detta
leder till att mindre intressen som företräds av enskilda samebyar eller andra sakägare
ständigt viktas mot mycket stora gruv-, vindkraft- eller infrastrukturprojekt. Utgången
förefaller därmed given på förhand.

Denna rapport börjar med en översiktlig genomgång av den aktuella juridiken.
Tyngdpunkten läggs här på den internationella rätten. Därefter redovisar Carl Österlin ,
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institutionen för naturgeografi vid Stockholms universitet, tillsammans med Anna
Skarin, Per Sandström och Yann Buhot, hur stora projekt i renskötselområden ökat
lavinartat sedan slutet av 1940-talet. Dessa fakta omsätts i kartor som ger en bild av den
explosionsartade utveckling som den konkurrerande markanvändningen i
renskötselområden haft de senaste 70 åren. De grafer man tagit fram utifrån vilka
bearbetningstillstånd som är meddelade idag och vilka vindkraftprojekt som meddelats
tillstånd, modelleras därefter i syfte att ge en bild av hur denna konkurrerande
markanvändnings explosionsartade utbredning om dessa verksamheter tillåts att
fortsätta.

Carl Österlin et. al. visar på både regional- och nationell nivå hur de med renskötseln
konkurrerande verksamheterna har och kommer att breda ut sig. Att illustrera dessa
förhållanden i det enskilda fallet är enligt mitt förmenande helt nödvändigt för att få
myndigheter och domstolar som har att besluta om tillstånd till en sökt verksamhet som
inverkar negativt på renskötseln att få upp ögonen för de stora utmaningar som
renskötseln och därmed den samiska kulturen ständigt står inför.

Professor Hans Lööf vid KTH visar därefter på hur den nationalekonomiska nyttan av en
gruvverksamhet övertrumfas av alternativa användningsområden. Denna infallsvinkel
får anses vara av utomordentlig betydelse då ekonomiska argument till stöd för den
sökta verksamheten allt som oftast får stå oemotsagda. Argument som tillsammans med
sysselsättning brukar vara tungt vägande vid en bedömning av om ett tillstånd ska
lämnas eller ej.

Syftet med denna rapport är att föreslå argument, verktyg och angreppssätt för att bättre
kunna värna renskötselns utveckling vid rättsliga prövningar. Rapporten tar avstamp i
den sökta gruvverksamheten i Laver som är planerad till Semisjaur Njarg samebys
vinterbetesområde. Arbetet har föregåtts av en rapport av Rebecca Lawrence och
Rasmus Kløcker Larsen med titeln ”Då är det inte renskötsel - Konsekvenser av en
gruvetablering i Laver, Älvsbyn, för Semisjaur Njarg sameby” från år 2016.

Lawrence/Larsens rapport utgör en ovärderlig informationskälla inför en rättslig
prövning genom att den definierar de faktiska konsekvenserna av den sökta
gruvverksamheten för rennäringen. Härutöver återstår ytterligare en del bitar för att hela
pusslet ska kunna läggas. Några finns i denna rapport. Andra som behöver läggas till är
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bland annat frågan om klimatförändringarnas påverkan på naturen och därmed på
rennäringen samt de företagsekonomiska förutsättningarna för att kunna driva rennäring.
Jag ser med tillförsikt fram emot dessa ytterligare bidrag som ytterligare komplement till
den helhetsbild vi förhoppningsvis kan redovisa för myndigheter och domstolar inom en
snar framtid.

2. SVENSK LAGSTIFTNING

Ambitionen här är inte att i detalj gå igenom och analysera aktuell lagstiftning som på
något sätt anknyter till rennäringen. Detta har gjorts förtjänstfullt av andra, (se t.ex.
Bertil Bengtsson, Samerätt). För att sätta in vår argumentation i ett sammanhang följer
dock här en kort översikt över några av de mest centrala svenska och internationella
rättsregler som berör rennäringen.

1971-års rennäringslag
Samernas särskilda rätt att bedriva rennäring regleras i första hand i 1971-års rennäringslag. Den utgår från urminnes hävd och är i denna del typiskt sett en fastighetsrättslig lagstiftning, dvs. den reglerar samernas nyttjanderätt till mark och vatten. Härutöver reglerar den också hur förvaltningen av samebyar skall hanteras, hur renskötseln
skall bedrivas samt straff och skadestånd knutna till denna. Till denna lagstiftning följer
även en förordning.

Regeringsformen 1 kap 2§ 6 st
År 2010 lade regeringen fram proposition (2009/2010:80) En reformerad grundlag. På
sidan 190 i denna konsteras följande.
”Regeringen delar utredningens uppfattning att det samiska folket intar en
särställning bland de nationella minoriteterna i Sverige.”

Den kanske mest betydelsefulla skrivningen hanterar det s.k. målstadgandet och framgår
på sidan 191 i propositionen.
”I 1 kap. 2 § femte stycket RF anges att de etniska, språkliga och religiösa
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och
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samfundsliv bör främjas. Enligt ramkonventionen om skydd för nationella
minoriteter åtar sig de stater som ansluter sig till konventionen att främja de
förutsättningar som är nödvändiga för att personer som tillhör nationella
minoriteter ska kunna bibehålla och utveckla sin kultur och bevara de väsentliga
beståndsdelarna av sin identitet, nämligen religion, språk, traditioner och
kulturarv. I syfte att markera betydelsen av att sådana möjligheter ges och för att
åtagandet enligt framförallt ramkonventionen bättre ska återspeglas i grundlag
föreslår Grundlagsutredningen att bestämmelsen ändras så att möjligheterna att
behålla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Regeringen ställer sig bakom
detta förslag.”

Ändringen i regeringsformen som stödde sig på denna proposition trädde ikraft år 2010
med följande lydelse i det som kom att bli RF 1:2, st 6.
”Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att
behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas”.
Lag (2010:1408)
Ändringen från ”bör” till ”ska” främjas är alltså en anpassning till ramkonventionen
(Artikel 5) som Sverige både skrivit under och ratificerat, (se mer om Europarådets
ramkonvention från 1995 om skydd för nationella minoriteter nedan).

Regeringsformen 2 kap 15§
Denna rättsregel har varit och är aktuell framför allt i ersättningsfrågor när hävdvunnen
mark för renskötsel tas i anspråk och därmed orsakar ersättningsgill skada. Första och
andra stycket lyder som följer.
”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin
egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något
annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av
mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna
intressen.

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå
sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska
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också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av
mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del
av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i
förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas
enligt grunder som anges i lag.”

Rätten till ersättning vid förlorad rätt till markanvändning fastslås således.
Kompensation för förlorad rennäring regleras i rennäringslagen.

Regeringsformen 2 kap 17§ 2 st
Regeringsformen 2 kap 17§ 2 st innehåller endast en mening som lyder:
”Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag.”
Den lag som åsyftas är i första hand rennäringslagen men även RF 8:2 1. Den senare
reglerar näringsskyddet med krav på proportionalitet, förutsebarhet och berättigade förväntningar av näringsverksamheten.

Miljöbalken 3 kap 5§ och 3 kap 10§
Miljöbalkens 3 kap 5§ anger:
”Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket
eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra näringarnas bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas
mot åtgärder som avses i första stycket.”

Denna skrivning som synbarligen ger rennäringen ett mycket starkt skydd, urvattnas
emellertid av 10§ i samma kapitel:
”Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall
företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en
långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs
1

Se Nordmalingsmålet (T4028-07) och Statsrättens grunder, Warnling-Nerep m.fl., 4e uppl. 2011 s. 188 f
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området eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret skall
försvarsintresset ges företräde.”
Eftersom såväl utvinning av mineraler (7§) som energiproduktion (8§) också är
klassificerade som riksintressen, åtnjuter de motsvarande skydd som rennäringen i
miljöbalken. (Vi menar dock att rennäringen har ett starkare skydd genom regeringsformen och tillämpliga internationella konventioner). Av rättsfallsgenomgången nedan
framgår att det som regel är dessa bägge förstnämnda intressen som i allmänhet ges
företräde framför rennäringen när intressena inte går att förena.

Miljökonsekvensbeskrivningar (MB 6 kapitel)
Av ofta helt avgörande betydelse är även reglerna om innehållet i en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som finns i MB 6 kapitel. Denna lagstiftning är
utformad efter reglerna i EUs MKB-direktiv. EUs regler och hur dessa ska tolkas är
därmed direkt användbara vid den svenska rättstillämpningen.

Vid prövningen av en ansökan om att bedriva verksamhet, t.ex. en gruva eller en
vindkraftspark, ska den MKB som sökanden är skyldig att ta fram enligt MB 6 kapitel
beskriva konsekvenserna av en samlad påverkan på omgivningen. Annorlunda uttryckt
ska påverkan från alla källor som orsakar störningar i omgivningen beskrivas. Sökanden
anser allt som oftast att den sökta verksamheten endast ska prövas mot befintlig
markanvändning, d.v.s. att det endast är pågående störningar som behöver beskrivas.
Detta är dock inte korrekt.

Det övergripande syftet med miljöbalken är enligt målparagrafen 1:1 att främja en
hållbar utveckling på kort och lång sikt och att vi tillförsäkras en hälsosam och god
miljö. I andra kapitlet anges de hänsynsregler som i ljuset av målparagrafen sätter
ramarna för hur verksamheter som påverkar människors hälsa och miljön ska få
bedrivas. För att kunna bedöma i vilken utsträckning en sökt verksamhet riskerar att
medföra sådan påverkan, har lagstiftaren bl.a. föreskrivit regler i MB 6 kapitel om
kravet på upprättande av miljökonsekvensbeskrivning för sökta verksamheter som
innebär miljöpåverkan. För att en MKB ska kunna ge en förståelse för vilka följderna
kan bli av en viss verksamhet, måste MKBn ge en helhetsbild av de kumulativa
konsekvenser som omgivningen kring en sökt verksamhet kan komma att drabbas av; en
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helhetsbild som utgör beslutsunderlag för den domstol eller myndighet som har att
avgöra om en sökt verksamhet ska tillåtas eller ej.

EUs regelverk är överordnat det svenska. Hur miljöbalkens regler ska tolkas framgår
bl.a. av MKB-direktivet (2011/92/eu) som definierar vad en
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla och därmed vilka omständigheter som ska
läggas till grund för en tillståndsprövning enligt miljöbalken. Bilaga 4 punkten 4 i
direktivet anger följande.

4. En beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna av
a) projektet som helhet,
b) utnyttjandet av naturresurser,
c) utsläppen av föroreningar, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffandet av
avfall,
I en fotnot till begreppet ”beskrivning” anges att den
”…bör innefatta den direkta inverkan, liksom i förekommande fall varje indirekt,
sekundär, kumulativ, kort-, medel eller långsiktig, bestående eller tillfällig,
positiv eller negativ inverkan av projektet.”

EUs praxis har entydigt fastslagit att det är själva syftet med ett direktiv eller en
förordning som ska vara vägledande vid dess tolkning. Av ovan refererat utdrag ur
MKB direktivet framgår att hela syftet med en MKB är att en kumulativ – både indirekt
och sekundär – effekt ska redovisas. Detta innefattar sålunda alla störningskällor som
tillsammans med den sökta verksamheten beräknas kunna påverka människors hälsa och
miljön. Men det räcker inte med att endast beskriva pågående verksamheter. Det krävs
även att en bedömning kan göras av en kort-, medel- och långsiktig kumulativ inverkan.
Av detta följer sålunda att även tidsperspektivet är av central betydelse.

För att kunna avgöra en långsiktig kumulativ påverkan på hälsa och miljön är det inte
tillräckligt att endast beskriva pågående verksamheter. Hela syftet med en MKB skulle
då inte kunna uppfyllas. I stället är det nödvändigt att även beskriva och i
beslutsunderlaget ta med sådana verksamheter som tillsammans med den sökta kan
komma att medföra kumulativa effekter. Av detta följer sålunda att den sökta
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verksamheten ska prövas inte bara mot befintlig verksamhet utan också mot
omständigheter och verksamheter så snart de nått upp till en sådan nivå av konkretion att
en påtaglig sannolikhetsgrad för dess framtida genomförande och därmed påverkan
föreligger.

Natura 2000 (MB 7 kapitel)
Utöver ovanstående finns en rad lagar och förordningar som på olika sätt blir aktuella i
frågor som berör rennäringen. De övriga rättsregler som ligger närmast frågorna som
detta arbete berör återfinns kanske i första hand i miljöbalken. Där har prövningarna
enligt 7:27 - 7:29 §§ en särställning i och med att de hänvisar till rättsligt bindande EUregler i Art- och Habitatdirektivet. 2 I de fall man kan påvisa att rennäringen bidrar till en
flora och/eller fauna som har ett EU-rättsligt skydd, torde MBs 7 kapitel vara tillämpligt,
(se t.ex. ärendet Vapsten Sameby ang. Stekenjokk sid 15 nedan).

Internationell rätt
EU-rätten är direkt tillämplig i svensk domstol. Den innehåller emellertid inga
rättsregler som tar sikte på urfolkens rättigheter. När det gäller urfolks rättigheter är det i
stället konventioner och direktiv som antagits av FN och av Europarådet som är
tillämpliga. Nedan följer en översikt över den internationella rättens som ska tillämpas i
det här aktuella ärendet.

FN-konventionen om avskaffande av rasdiskriminering (CERD)
Konventionen innehåller i huvudsak en definition av diskriminering, att
rasdiskriminering skall avskaffas och att det är straffbart att sprida idéer som är
rasdiskriminerande. Konventionen ratificerades av Sverige år 1971. 3 Den ger enskilda
klagorätt, dvs. en möjlighet att föra talan om påstådda kränkningar av artiklarna i
konventionen. Sverige har godkänt att konventionskommittén kan pröva enskilda
klagomål mot Sverige.

Artiklar av betydelse för detta ärende är i första hand artikel 5 (d) (v) som talar om rätten
till egendom och artikel 6 om rätten till domstolsprövning. CERD har helt nyligen
uttalats sig

Jfr HDs dom i det s.k. ”Bungemålet”, (T 3158-12)
3 Se prop 1970:87 s 7
2
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Vapsten Sameby har anhängiggjort ett ärende angående tillståndsprövning av gruvdrift i
Rönnbäcken hos CERD. Detta skedde efter det att regeringen meddelat att tillstånd
kunde ges trots att det fanns uppenbara risker för att rennäringen i området skulle ta
allvarlig skada.

ILO-konventionen
Konventionen säkerställer ursprungsfolks rätt att själva välja i vilken grad de vill behålla
sin kulturella och politiska identitet och beskydda ursprungsfolk mot icke frivillig
assimilering. Precis som flera andra FN-konventioner syftar den till att förhindra
diskriminering.

Sverige har inte ratificerat konventionen, vilket beror på att det skulle ge urfolk rätt till
äganden av den mark som brukas genom hävd idag. Sverige var emellertid drivande i
beredandet av konventionen som anses spegla redan gällande rätt i Sverige. Ur SOU
1999:25 kan man hämta följande axplock.
”Författaren anser att Sverige redan idag uppfyller konventionens krav i de
allra flesta avseenden. Den stora stötestenen är reglerna om samernas
rättigheter till mark.”, (s 15).
”De markrättigheter som samerna har idag når inte upp till denna miniminivå,
eftersom de måste tåla ett betydande intrång i renskötselrätten. För att Sverige
skall uppfylla minimikraven måste samerna få ett starkare skydd mot sådana
inskränkningar. Renskötselrätten måste få ett skydd som motsvarar vad som
gäller för andra bruksrätter till mark. För att ett sådant skydd skall bli effektivt
bör samerna få möjlighet att i förväg yttra sig över åtgärder som kan innebära
mer än ringa intrång i renskötselrätten och en rätt att få sådana åtgärder
prövade av en opartisk instans med kunskaper om renskötseln och dess behov
av mark.” (s. 19)

Även SOU 2006:14 handlar om ILO-konventionen. På s. 392 framgår att uppehåll i
brukande som varar längre än 30 år medför att hävden bryts.

FNs deklarationer om medborgerliga och mänskliga rättigheter (ICCPR)
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Konventionen syftar bl.a. till att medlemsländerna i lag skall förbjuda allt främjande av
nationalhat, rashat eller religiöst hat som innebär uppvigling till diskriminering,
fiendskap eller våld. Artikel 27 medför en skyldighet för staten att garantera att urfolk
inte fråntas rätten att utöva sin kultur. Den innebär en rätt för urfolk att kräva skydd av
staten för sin livsstil och en rätt till medbestämmande i angelägenheter som berör dem.
FN:s kommittee för mänska rättigheter (”MR-kommittén”) har prövat frågan kring
urfolks rättigheter att utöva sin kultur i relation till utvinning av naturresurser inom
urfolkens områden. Ett avgörande som har betydelse i sammanhanget är Omniayak vs.
Canada, Comm. No. 167/1984. Där fastslogs att utvinningen av naturresurser inom ett
visst område som befolkats och använts av ett urfolk i norra Kanada, stod i strid med
artikel 27 då utvinningen på ett effektivt sätt förstörde urfolkets traditionella jakt och
fiske områden. Ställningstagandet förtydligades ytterligare i de två så kallade Länsmans
avgörandena.4

Avgörandena bekräftar att aktiviteter som på ett effektivt sätt förnekar urfolk att utöva
sin kultur står i strid med artikel 27. I ett avgörande från 2002, 2 Ángela Poma Poma v.
Peru, Comm. No. 1457/2006, para., uttryckte MR-kommittén att aktiviteter med
betydande negativ inverkan på områden där urfolk utövar sin kultur måste upphöra om
ett förtida medgivande därtill inte föreligger. Enligt professorn i juridik Mattias Åhrén
ska detta tolkas som en lättnad för urfolken när det gäller möjligheten att hindra
inverkan på sin rätt att utöva kultur jämfört med tidigare avgöranden från MRkommittén. 5

FN-konventionen om biologisk mångfald
Konventionen är sprungen ur Riokonferensen 1992. Sverige och EU har ratificerat
konventionen. Följande artiklar har betydelse här.
”Staten ska respektera, bevara och bibehålla kunskaper, innovationer och
sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen med traditionella
levnadssätt.”, (artikel 8 j).

4 Ilmari Länsman et al v. Finland, Comm. No. 511/1992 och Jouni E. Länsman et al v. Finland Comm. No.
671/1995.
5 Nordisk Miljörättslig tidsskrift 2014-1 s. 36 p. 4.5,
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”Staten ska skydda och uppmuntra sedvanligt nyttjande av biologiska resurser
i enlighet med traditionella kulturella sedvänjor som är förenliga med kraven
om bevarande och hållbart nyttjande.”, (artikel 10 c).

FNs deklaration om urfolkens rättigheter (2007)
År 2007 antog FNs generalförsamling en deklaration om urfolkens rättigheter efter att
143 länder röstat för deklarationen. Deklarationen är inte formellt bindande men visar på
en riktning som medlemsstaterna ska gå.

FN-konventionen om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska
religiösa eller språkliga minoriteter ((1992)

Artikel 2.1 anger att minoriteter skall ha rätt att utveckla sin kultur. Sverige har
ratificerat konventionen.

Europarådets ramkonvention från 1995 om skydd för nationella minoriteter
Den sk ”Ramkonventionen” från 1995 föreskriver en skyldighet för alla undertecknade
stater att främja alla förutsättningar som är nödvändiga för att nationella minoriteter ska
kunna bibehålla och utveckla sin kultur och bevara de väsentliga beståndsdelarna av sin
identitet genom religion, språk, tradition och kulturarv. 6 Sverige ratificerade
ramkonvention som trädde ikraft år 2000.

Tre artiklar är av särskild betydelse för samernas rättigheter:
”Skyddet av nationella minoriteter … utgör en integrerad del av det
internationella skyddet av mänskliga rättigheter och faller som sådant inom
ramen för internationellt samarbete.” (artikel 1)
”Likhet inför lagen. Förbud mot diskriminering. Jämlikhet mellan minoritet
och majoritet. Hänsyn till särskilda omständigheter för personer som tillhör
nationell minoritet.” (artikel 4)

6 Prop. 2009/10:80 s. 191. Ramkonventionen återspeglas i svensk grundlag genom regeringsformen 1 kap
2 § 5 st. där det anges att minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och
samfundsliv ska främjas.
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”Parterna åtar sig att främja de förutsättningar som är nödvändiga för att
personer som tillhör nationella minoriteter skall kunna bibehålla och utveckla
sin kultur och bevara de väsentliga beståndsdelarna av sin identitet, nämligen
religion, språk, traditioner och kulturarv.” (artikel 5, st 1)

Ratificeringen i Sverige år 2000 föregicks av ett omfattande arbete, vilket bl.a. kom till
uttryck i Grundlagsutredningen SOU 2008:125 och i den påföljande propositionen
2009/2010:80. I den senare kan man bl.a. läsa följande.
”Möjligheterna att behålla och utveckla ett kultur- och samfundsliv ska
främjas.”, (s 188).
”Syftet med Grundlagsutredningens förslag är att betona samernas särskilda
ställning bland de nationella minoriteterna.”, (s 190).
”Ramkonventionen återspeglas i svensk grundlag genom regeringsformen 1
kap 2§ 5 st.”, (s. 191).
”I 1 kap. 2 § femte stycket RF anges att de etniska, språkliga och religiösa
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och
samfundsliv bör främjas. Enligt ramkonventionen om skydd för nationella
minoriteter åtar sig de stater som ansluter sig till konventionen att främja de
förutsättningar som är nödvändiga för att personer som tillhör nationella
minoriteter ska kunna bibehålla och utveckla sin kultur och bevara de
väsentliga beståndsdelarna av sin identitet, nämligen religion, språk,
traditioner och kulturarv. I syfte att markera betydelsen av att sådana
möjligheter ges och för att åtagandet enligt framförallt ramkonventionen bättre
ska återspeglas i grundlag föreslår Grundlagsutredningen att bestämmelsen
ändras så att möjligheterna att behålla ett eget kultur- och samfundsliv ska
främjas. Regeringen ställer sig bakom detta förslag.” (s 191).

Ramkonventionen har således givit upphov till en ändring i regeringsformens 1 kapitel
2§. Det första kapitlet i regeringsformen har beskrivits som ett uttryck för lagstiftarens
målsättningar. Icke desto mindre har en internationell konvention till vilken Sverige
anslutit sig medfört en direkt ändring av skrivningen, från ”bör” till ”skall” och till att
14

särskilt utpeka samerna som en grupp med särställning. Lagstiftaren måste här haft för
avsikt att detta även skulle innebära en förändring i praktiken; en förändring som
återspeglar de åtaganden Sveriges ratificering av ramkonventionen innebär. Denna
justering av Sveriges grundlag är ett bevis för att lagstiftaren velat synkronisera svensk
lagstiftning med de konventioner Sverige undertecknat på området.

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar,
UNESCO är en FN organisation med inriktning på utbildning, vetenskap och
kommunikation och arbetar för fred och säkerhet. År 2005 antog man den så kallade
mångfaldskonventionen som är ratificerad av Sverige. I inledningen av konventionen
poängteras bland annat att man med konventionen
”..erkänner att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att skydda
kulturyttringarnas mångfald och innehåll, särskilt i situationer där
kulturyttringar riskerar att försvinna eller förändras i betydande grad..”.”

Vidare hänvisar man till Unescos allmänna förklaring från 2001 om kulturell mångfald.
Artikel 4 i det dokumentet fastslår följande:
”Att skydda den kulturella mångfalden blir en tvingande etisk skyldighet lika
väl som respekt för människovärdet. Det förutsätter ett engagemang för
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, särskilt rättigheterna hos
människor som tillhör minoriteter och ursprungsbefolkningarnas rättigheter.
Ingen får åberopa kulturell mångfald som ett skäl för att kränka mänskliga
rättigheter som garanteras enligt folkrätten eller begränsa deras räckvidd”.”

FN-konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
FN-konventionen tillkom redan 1966 och ratificerades av Sverige 1967. I artikel 15.1
fastslås att konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att delta i kulturlivet.
Sverige har ratificerat konventionen.
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Förord
Carl Österlin, doktorand i naturgeografi vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms
universitet, har fått i uppdrag av Svenska Samernas Riksförbund att sammanställa en rapport
kring utvecklingen av multipla tryck inom renskötselområdet på lokal och regional skala inom
renskötselområdet i stort, samt inom samebyn SemisjaurNjargs betesområden.
Denna rapport är uppdelad i två delar; del I. Regional skala - Samebyn och del II. Nationell
skala - Renskötselområdet. Del I är författad av Carl Österlin, doktorand i naturgeografi vid
Institutionen för naturgeografi, Anna Skarin, forskare och Yann Buhot, forskningsassistent, vid
Institutionen för husdjurens utfodring och vård vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Per
Sandström, forskare vid Institutionen för skoglig resurshushållning vid Sveriges
Lantbruksuniversitet. Del II är sammanställd och författad av Carl Österlin, doktorand i
naturgeografi vid Institutionen för naturgeografi.
Syftet med arbetet har varit att beskriva påverkan på renskötsel inom Semisjaur-Njargs sameby
vid en eventuell gruvetablering i Laver. Vidare så redogör, kartlägger och beskriver rapporten
utvecklingen av flertalet exploateringar i landskapet inom renskötselområdet för att närmare
förstå förändrade förutsättningar för renskötsel.
Del I av rapporten visar på en regional skala att påverkan på renskötseln i Semisjaur-Njarg redan
är påtaglig. En gruvetablering i Laver skulle medföra en ytterligare väsentlig olägenhet för
renskötselns förutsättningar i Semisjaur-Njarg, både lokalt i området kring gruvan och för
samebyn som helhet.
Del II av rapporten visar utvecklingen av annan markanvändning inom renskötselområdet under
1900-talet, detta material har sedan utökats med scenarier över möjliga framtida
exploateringstryck inom hela renskötselområdet. Fokusområden har varit förändringar i
markanvändning från gruvindustri, vindkraft, väg, och skogsbruk. De delar av rapporten som
presenterar den historiska utvecklingen är i stora delar sammanfattningar av de resultat som
presenteras i Larsen et al (2016).
På den nationella skalan över hela renskötselområdet står det klart att påverkan från exploatering
som gruvindustri och vägar har ökat genom hela 1900-talet samt under 2000-talet då även
vindkraften tog fart och började byggas ut. All infrastruktur förväntas öka även i framtiden.
Renskötseln befinner sig i en problematisk situation där tillgång till betesmarkerna generellt sett
minskar, vilket in sin tur leder till att möjligheterna till anpassa sig till förändringar minskar. Ur
renskötselns perspektiv är det viktigt att kunna bedöma hur det samlade trycket från alla former
av exploatering påverkar renskötseln och tillgången till betesmarkerna.
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1. Påverkan på renarnas betestillgång av
exploateringar
Den samiska renskötseln i Sverige är naturbetesbaserad. Det betyder att renskötseln är beroende
av sammanhängande betesmarker där renarna kan beta ostört. Renskötseln är därför känslig för
nya exploateringar på betesmarkerna som kan påverka renarnas möjlighet att vandra mellan
olika betesmarker och aktiviteter som stör deras betesro. Vid en utredning av vilka effekter som
påverkar den naturbetesbaserade renskötseln är det därför viktigt att också beakta de samlade
effekterna av alla olika tidigare exploateringar. Denna samlade bild av all markanvändning utgår
vad som ofta benämns kumulativa effekter. I tillståndsprocesser är det en stor utmaning att inte
bara se på det nya intrånget, utan att även behandla detta i förhållande till alla tidigare intrång
(Larsen et al 2016). I Larsen et al. (2016) ges en beskrivning av hur kumulativa effekter
uppkommit över tid och hur de påverkar renarna och renskötseln. I den här rapporten utgår vi
från samma metodik som beskrivs i Larsen et al. (2016) och tillämpar den på Semisjaur-Njargs
sameby. Då det inte gjorts specifika undersökningar av hur renarna i Semisjaur-Njarg reagerar
på befintliga störningar utgör analyserna från resultat från tidigare kunskap och genomgångar av
forskningslitteratur där störningseffekter från annan markanvändning är undersökta (för en
litteraturgenomgång av störningseffekter se bland annat Skarin et al. 2013; Skarin & Åhman
2014, Vistnes och Nellemann 2008).
Dessa litteraturgenomgångar visar att varje enskild exploatering inom ett område kan leda till en
betesförlust och att dessa ofta leder till störningseffekter där renarna minskar sitt nyttjande av
områden runt omkring en störningskälla. Påverkan är således oftast större än bara den faktiska
ytan som exploateringen upptar. Det gör att ett område större än själva verksamhetsområdet kan
påverka renarna och renskötseln. Hur stor störningsområdet och störningseffekten är varierar
beroende på lokala förutsättningar och verksamhetens karaktär. Till exempel har studier av
renars utnyttjande av betesområde i relation till vindkraftsparker visat att renarna ändrar sitt val
av område upp till 5 km från en vindkraftpark (Skarin et al. 2016).
En exploatering kan också innebära ett hinder för renars förflyttningar. Antingen i form av en
total barriär som gör att renen inte kan passera förbi exploateringen, vilket exempelvis kan vara
stängslade områden längs järnvägar och vägar, byggnader eller industrier. Sådana barriärer kan
leda till att förflyttningar mellan två betesområden omöjliggörs. Detta kan i sin tur leda till att
vissa större områden inte kan användas. I vissa fall kan också störningszoner utgöra en barriär i
landskapet även om det inte finns något specifikt fysiskt hinder mellan olika betesområden.
Detta kan i sin tur påverka renarnas vandring och leda till att renarnas beteende förändras,
exempelvis genom att färre renar vandrar genom området eller att renarna rör sig snabbt förbi
området med minskad betesro och minskat betesutnyttjade som följd.
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1.1 Semisjaur-Njarg betesområden
Semisjaur-Njarg sameby är belägen i Norrbotten och består av tre separata betesområden med
året-runt-markerna i väster även med bete i Norge samt två vinterbetesområden i öster. Tjidtjakk
är det norra av dessa två vinterbetesområden och Tjallas är det sydliga (Fig. 1). För mer
detaljerade beskrivningar av dessa betesområden och renskötseln i Semisjaur-Njarg se Lawrence
och Larsen (2016). Året-runt-markerna i väster binds ihop med de två vinterbetesområdena
genom ett antal flyttleder till (Fig. 1 och 2).

Figur 1. Semisjaur-Njargs tre betesområden med flyttleder i gult mellan betesområdena I öster, närmast kusten
ligger de två vinterbetesområdena Tjidtjakk (nordliga) och Tjallas (sydliga). I väster mot norska gränsen ligger
året-runt-markerna. Kartan är skapad i RenGIS, ett geografiskt informationssystem för renskötselns
markanvändning.

Denna rapport behandlar hur en gruvetablering skulle påverka renbetet den nordvästliga
delen av i Tjidtjakk vinterbetesområde (Fig. 3 och 4). I figur 2 presenteras en mer
detaljerad bild av Tjidtjakk, där gruvetableringen är föreslagen, samt hur flyttlederna
passerar genom området.
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Figur 2 Kartan över det norra vinterbetesområdet Tjidtjakk i Semisjaur-Njarg med flyttleder i gult (från
Sametingets databas iRenmark 2010) och Lavergruvans föreslagna lokalisering visas i grått och gällande
undersökningstillstånd för Laver visas i orange (från Bergstaten 2016).
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1.2 Metod störningszoner och betesbortfall
För att beskriva hur renarna i Semisjaur-Njarg kan komma att påverkas av en gruvetablering i
Laver har vi har beräknat bortfall av betesmark i relation till störningar från mänsklig aktivitet
och infrastruktur inom samebyns betesområde, enligt metodik beskriven i Larsen et al., (2016).
Storleken på störningszoner för de olika störningstyperna baserade på ett antal vetenskapliga
studier finns sammanfattade i Tabell 1. Avsnitt 3.1 beskriver störningszonerna inom Tjidtjakk
som de ser ut 2017 och situationen vid en eventuell gruvetablering. Avsnitt 3.2 visar tillgången
på lavmark (figur 4), vilket utgör den viktigaste betesresurs inom Tjidtjakk, och hur tillgången
ser ut i tre olika situationer; a) utan störningszoner, b) nuläget med störningszoner, samt c) med
en eventuell gruvetablering i Laver.
Vi har utgått från störningszoner (se Tabell 2 i Larsen et al. 2016) för domesticerad eller för vild
ren eller caribou, som har presenterats i vetenskapligt publicerade studier framför allt
sammanfattade i (Skarin och Åhman, 2014). Det finns begränsningar med att använda dessa
störningszoner, eftersom storleken på en störningszon kan variera beroende på de lokala
förutsättningar, avståndet som renarna störs på och därmed anpassar sin användning av
betesområdena till kan alltså vara både kortare och längre. Generellt avtar också
störningseffekten med avståndet till störningen. Genom att applicera dessa störningszoner
(Tabell 1) på en samebys betesområde får vi en uppskattning och kan visualisera hur
möjligheterna att nyttja betesmarkerna kan begränsas av mänsklig aktivitet och infrastruktur
(Fig. 4).
Tabell 1. Störningszoner använda i beräkningen för Tjidtjakk vinterbetesområde. Baserade på Larsen et al. (2016)
och Skarin och Åhman (2014).

Typ av störning
Vägar
Järnväg
Kraftledning
Tätort
Gruva

Tillämpad störningszon
1 km
1,5 km
1 km
2,5 km
10 km

Gruvverksamhet betraktas generellt som en relativt stor störning, där verksamheten med
exempelvis buller, trafik och damm kan störa både renar och annat vilt inom stora kringområden
(e.g. Boulanger et al., 2012; Polfus et al., 2011). Det gör att det är troligt att en gruva vid Laver
skulle kunna skapa stora problem för renskötseln i området och för renarnas fria strövning
genom området samt vid den årliga vårflytten till året-rund markerna.
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1.3 Resultat störningszoner och betesbortfall
1.3.1 Störningszoner
Redovisningen av störningszoner för all markanvändning 2017 i Tjidtjakk vinterbetesområde i
Semisjaur-Njarg visar att det redan i nuläget kan finnas en påtaglig påverkan från mänsklig
aktivitet och infrastruktur. Den enskilt största andelen av betesbortfall i dagsläget beror på de
allmänna vägarna (landsvägar > 5 m breda) (Fig. 3a). Vidare påverkar, kraftledningar, järnvägar
(framförallt stambanan), och tätorter betesmarkerna med ungefär lika stor andel var (Tabell 2).
Idag består 55 % av hela Tjidtjakks vinterbetesområde av störningszoner. Det är helt klart så att
redan pågående markanvändning i det berörda området avsevärt försvårar effekterna av en
eventuell framtida gruvetablering.
Beräkningarna visar ett större betesbortfall i de sydöstra delarna av området jämfört med de
nordvästra (Fig. 3a). När en störningszon på 10 km appliceras på den tänkta gruvan i Laver
framgår det också tydligt att detta kan skapa ett ytterligare betydande betesbortfall även i det
nordvästra området av Tjidtjakk (Fig. 3b). Här kan tillgången på bete helt komma att försvinna.
En gruvetablering i Laver skulle resultera i att totalt 73 % av Tjidtjakk (jämfört med dagens 55
%) påverkas av störningszoner.

a)

b)

Figur 3. a) Dagens situation med störningszoner som visar på förmodat betesbortfall från existerande
exploateringar inom Semisjaur-Njargs vinterbetesområde Tjidtjakk, samt b) störningszoner som visar på förmodat
bestesbortfall om Laver-gruvan skulle realiseras.
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1.3.2 Betesbortfall
Tillgången på marklav är den enskilt viktigaste betesresursen inom vinterbetesområdet
Tjidtjakk. Andelen marklav i den nordvästra delen av området, där gruvetableringen föreslås, är
också högre jämfört med de sydöstra delarna av betesområdet (Fig. 4a). Vi har därför beräknat
hur stor andel av områden med marklav som påverkas av existerande infrastruktur (Fig. 4b) och
hur stora områden som kan komma att påverkas vid en gruvetablering i Laver (Fig. 4c).
I dagsläget är 46 % av områden med marklav belägna inom de beräknade störningszonerna och
vid en gruvetablering i Laver skulle situationen förändras så att 81 % av områden med marklav
skulle ligga inom en störningszon. Jämfört med dagens situation skulle därför förmodligen en
gruvetablering väsentligt försämra förutsättningarna för renarnas möjlighet att komma åt
områden med bra lavmarksbete.
c)
b)

a)

Figur 4. Tillgängliga områden med marklav inom Semisjaur-Njargs vinterbetesområde Tjidtjakk i tre olika
scenarier; a) Tillgänglig lavmark utan störningzoner från exploatering, b) tillgänglig lavmark med
störningszoner för existerande exploateringar och c) tillgänlig lavmark med störningszoner för existerande
exploateringarsamt störningszon för Laver-gruvan. Förekomsten av lavmarker är baserad på Svensk
marktäckedata (Naturvårdsverktet 2000)

Sammanfattningsvis visar ovanstående analys att en gruvetablering i Laver skulle leda till ett
väsentligt ytterligare bortfall av betesmark för samebyn. En etablering av en gruva i Laver skulle
förmodligen leda till att renarna störs i ett område som idag är relativt orört. Den höga andelen
störningzoner i de sydöstra delarna av Tjidtjakk vinterbetesområde gör att det blir svårt att hitta
alternativa betesområden där renarna kan beta relativt ostört inom Tjidtjakk vinterbetesområde.
Dessutom sammanfaller den föreslagna lokaliseringen av en gruva i Laver med också med det
område där det idag finns goda förekomster av marklav, vilket gör att effekten på betesresursen
blir än mer påtaglig.
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1. Indikatorer för exploatering inom
renskötselområdet.
Det saknas i dagsläget detaljerade undersökningar över hur markanvändningen i norra Sverige
har förändrat förutsättningarna för renskötseln över tid. I likhet med många andra miljöfrågor
hämtas därför information om dessa förändringar med hjälp av indikatorer (Hak et al., 2007). En
indikator är en representation av en förändring inom ett system. Inom EEA:s ramverk för
miljöindikatorer DPSIR (EEA, 1999) används fem olika typer av indikatorer, Drivkraft (Ddriver), Tryck (P-pressure), Status (S-status), Effekt (I-impact), Respons (R-response).
Grundtanken med miljöindikatorer är att skapa möjligheter att förstå förändringar inom ett
system och kunna föreslå åtgärder för att bemöta en oönskad förändring (EEA, 1999;
Organization for Economic Cooperation and Development, 1994)
Graden av exploatering inom renskötselområdet påverkar förutsättningarna för att kunna bedriva
renskötsel. Mer exploatering leder generellt sett till en ökad fragmentering i landskapet. Den
slutgiltiga påverkan som en exploatering har på respektive sameby styrs inte av den totala
graden av exploatering i ett större område. Utan skapas av varje enskild exploaterings
lokalisering i landskapet i samspel med andra exploateringars lägen i landskapet. Däremot kan
en sammantagen bild över hur exploateringstrycket förändrats över tid inom renskötselområdet
bidra till att skapa en bild av hur förutsättningarna för renskötsel förändrats, och att det inte går
att betrakta enskilda exploateringar som isolerade företeelser utan de måste betraktas i en
kontext av tid och rum.
Vindkraft och gruvetableringar kan karaktäriseras som irreversibel exploatering vad det gäller
marktäcke ur renskötselns perspektiv. Detta på grund av ett område som tidigare var potentiellt
tillgängligt inte längre är det om området exploateras. Om ett lavtäckt område bebyggs har en
irreversibel exploatering ägt rum ur renskötselns perspektiv eftersom marken har förändrats från
exempelvis lav till hårdgjorda ytor.
Därtill kommer även eventuella störningszoner som en exploatering kan skapa och den kan vara
avsevärt större än det direkta betesbortfallet. Skarin et al. (2016) har visat att för en
vindkraftspark i driftsfas kan det skapas störningszoner på mellan 3 till 5 kilometer, det blir ett
indirekt betesbortfall där renarna inte vistas i området även om betet finns kvar.
Därför är det inte meningsfullt att endast beakta förändringen i direkt betesbortfall skapad av
gruvverksamhet och vindkraft, utan detta måste göras i kombination med de undvikelseffekter
som skapas under driftsfas för alla de verksamheter som samtidigt pågår inom
renskötselområdet.
Vindkraft och gruvverksamhet är typer av exploatering som både i sig självt påverkar
fragmenteringen av landskapet, men de är även drivkrafter till ytterligare exploatering som
vägar, kraftledningar och tillhörande byggnader som är kopplade till verksamheten. Därför är
vindkraft och gruvverksamhet väl lämpade som indikatorer för ett större tryck på landskapet än
endast den faktiska ytan som dessa verksamheter upptar.
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2. Historisk utveckling av multipla tryck i
renskötselområdet
I rapporten Kumulativa effekter av exploateringar på renskötseln – vad behöver göras inom
tillståndsprocesser (Larsson et al 2016) ges bland annat en gedigen beskrivning och bakgrund
till exploateringens utveckling inom renskötselområdet. För att skapa en överblick över
exploateringens utveckling sammanfattar detta stycket delar av resultaten från Larsen et al
(2016), för en mer utförlig beskrivning hänvisas dock till rapporten.

2.1 Exploateringens utveckling och markanvändning inom
renskötselområdet
Gruvnäringens markanvändning
Som ett uttryck för gruvnäringens markanvändning har markanvisning till koncession använts
för att visa på utbredning. Markanvändning från bearbetningskoncessioner redovisas inte i denna
rapport. Figurer är baserade på data från Sveriges geologiska undersöknings (SGU)
mineralrättighetsdatabas MRR10. Markanvisning till koncession är den kategorisering av
markanvändning som bedömts som närmast visar den area som gruvverksamhet använder.
Figur 1 visar hur gruvindustrins markanvändning har ökat inom renskötselområdet under 1900talet och 2000-talet. Från 1900-talets början fram till 1960 var den ackumulerade
markanvisningen till koncession mycket begränsad i jämförelse med dagens situation. Under
1960- och -70-talet skedde en i sammanhanget snabb ökning av den ackumulerade arean från ca
1000 hektar till över 10000 hektar vid 1970-talets slut. Mellan 1970-talets slut och fram till
millennieskiftet förändrades i sammanhanget inte markanvändningen i någon större omfattning
arealmässigt. Från 2000-talets början och fram till 2012 skedde dock ytterligare en påtaglig
ökning i ackumulationen av markanvisning till koncession, från ca 11000 hektar till 18000
hektar.
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Figur 1 visar ackumulerad markanvisning till koncession per beslutssår inom renskötselområdet. Från Larsen et al.
(2016)

Vindkraft
I denna sektion presenteras vindkraftens utbyggnad fram till idag. Data är hämtat från
Energimyndigheten och sedan har ett geografiskt urval gjorts relevant för renskötselområdet.
Det geografiska urvalet av vindkraftverk är baserat på de fyra länen som helt ligger inom
renskötselområdet, Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland. Renskötselområdet är
dock större än denna yta och sträcker sig inom Sverige även in i Dalarna och Gävleborgs län.
Det gör att indikatorn antalet vindkraftverk visar en underrepresentation av exploateringstrycket
inom renskötselområdet.
Vindkraftens utbyggnad i norra Sverige har sedan 2003 ökat i en snabb takt (Fig. 2). År 2003 var
ca 50st vindkraftverk uppförda och år 2015 var ca 900st uppförda inom samma område. Denna
utbyggnadstakt förväntas öka även i framtiden (Larsen et al. 2016). I sektion 4 presenteras
scenarier för framtida vindkraftsutbyggnad inom renskötselområdet.
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Figur 2 visar antalet vindkraftverk i norra Sverige från 2003 fram till 2015, baserat på data från
Energimyndigheten. Figur från Larsen et al. (2016)

Vägar
Data från Statistiska Centralbyrån över väglängder har här sammanställts för de fyra nordligaste
länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Sammanställningen gäller total
väglängd vilken inkluderar nationella och lokala vägar.
Figur 3 visar att under 1900-talet har den totala väglängden i norra Sverige ökat. Mellan 1911
och 1971 ökade väglängden påtagligt från 10000 kilometer till något under 30000 kilometer.
Sedan 1971 har den totala väglängden i området dock planat ut och inga nya ökningar har skett.
Ökade väglängder visar på att exploateringsgraden i norra Sverige har ökat och därmed har
direkta betesförluster skapats.

Figur 3 från Österlin (2018) visar hur den totala väglängden i norra Sverige har förändrats över tid.
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2.2 Störningszoner från exploatering
Industriell verksamhet har påtaglig påverkan på renens betesro. Dessa typer av verksamheter
utgör generellt störningsmoment som gör att renar undviker att vistas i närheten av exempelvis
vindkraftsparker eller gruvområden (Skarin et al., 2016. Skarin och Åhman, 2014. Skarin et al.,
2015). Undvikelseeffekterna beror på de lokala förhållandena men ett antal svenska exempel har
visat på att renen undviker vindkraftverk i driftsfas med mellan 3 till 5 kilometers avstånd.
Dessa typer av störningszoner gör att enskilda exploaterinsprojekt har en större påverkanszon än
den faktiska ytan som verksamheten upptar. Utöver själva störningszonen från ett enskilt
exploateringsprojekt så är det dess samspel med annan exploatering i landskapet som styr
möjligheterna för renen att nå olika betesområden. Det är därför av största vikt att inte endast
den enskilda exploateringens markanvändning som bedöms för att förstå påverkan på renskötsel,
utan dess samspel med alla andra verksamheter i landskapet.

2.3 Kraftig minskning av marklav inom renskötselområdet
Förekomsten av marklav är en grundförutsättning och en för en livskraftig renskötsel. Sandström
et al. (2016) visar att i norra Sverige, där renskötsel bedrivs, har förekomsten av marklav
minskat med 71 % sedan år 1953. Denna minskning sammanfaller till stora delar med
minskningen av skog som är äldre än 60-år. Minskningen och utbredningen av marklav beror på
att skogen överlag har ändrat karaktär och blivit tätare (Sandström et al., 2016). Sandström et al.
(2016) slår även fast att antalet renar inte kan förklara minskningen av marklav. Men däremot
kan framtida skogsbruksmetoder spela en avgörande roll i hur framtidens skog skall se ut för att
vända trenden med kraftigt minskande marklav. Figur 4 visar tydligt hur arealen (i miljoner
hektar) lav-rik skogsmark inom renskötselområdet sjunkit från år 1955 fram till år 2010.
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Figur 4 från Sandström et al. (2016) visar arean lavrik produktiv skog mellan 1953 och 2013 visat med 5 års
medelvärde inom renskötselområdet. A med grå skuggade områden visar totala arean med standardfel, B visar
arean uppdelad per kategori av markägare: Statligt ägd (solid svart linje), privata skogsbolag (solig grå linje), små
privata skogsägare och andra (streckad linje). Under perioden 1970-1975 och 1980-1985 saknas data, därav de
brutna linjerna under dessa tidsperioder.

Kartan i figur 5 visar den geografiska förändringen av minskad förekomst av marklav inom
produktiv skogsmark inom renskötselområdet. Den mörkbruna färgen i kartbilden representerar
en hög förekomst av marklav (>20%). En jämförelse mellan kartbilden för perioden 1953-1957
och kartbilden 2009-2013 klargör att det är en markant skillnad i distributionen och förekomsten
av marklav.
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Figur 5. Från (Sandström et al., 2016). Kartan visar andelen lavrik skog inom produktiv skogsmark. En högre andel
lavrik skog innebär bättre förutsättningar för renskötseln. Av kartan framgår tydligt hur 71 procentiga nedgången
av marklav är fördelad i landskapet.
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3. Scenarier för framtida markanvändning i
renskötselområdet
Denna del bygger vidare på resultaten från Larsen et al (2016) som presenterats i sektion 2.
Scenarierna visar på en möjlig utveckling för framtida markanvändning inom renskötselområdet.
Grunden i scenario-användning är att det inte är en säkerställd framtidsbild som presenteras utan
en möjlig utveckling baserad på tidigare erfarenheter.

3.1 Scenarier för gruvindustrins markanvändning 2050
Observerad ackumulerad markanvisning till koncession inom renskötselområdet presenteras här
och visas även tillsammans med två scenarier för hur gruvindustrins markanvänding skulle
kunna se ut år 2050.

Figur 6 visar den total ackumulerad markanvisning till koncession per årtionde från 1900 till 2010. Utöver detta
visas två scenarier för möjlig framtida utveckling för den totala arean ackumulerad markanvisning till koncession
från år 2010 fram till år 2050. I scenariot HÖG uppgår den totala arean till 52626 vid år 2050. I scenariot LÅG
uppgår den totala arean till 39258 vid år 2050.

Figur 6 visar den total ackumulerad markanvisning till koncession per årtionde från 1900 till
2010. Utöver detta visas två scenarier för möjlig framtida utveckling för den totala arean
ackumulerad markanvisning till koncession från år 2010 fram till år 2050. I scenariot HÖG
uppgår den totala arean till 52626 vid år 2050. I scenariot LÅG uppgår den totala arean till
39258 vid år 2050.
Scenariot HÖG, framskrivet till 2050 är baserat på den genomsnittliga ökningen av
markanvisning som skett under perioden från 1950 till fram till 2010. Under denna period var
den genomsnittliga ökningen av markanvisning till koncession 8468 hektar per årtionde.
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Scenariot HÖG ackumulerar således markanvisningen till koncession med 8468 hektar per
årtionde från 2010 fram till 2050.
Scenariot LÅG, framskrivet till 2050 är baserat på den genomsnittliga ökningen av
markanvisning som skett under perioden från 1900 till fram till 2010. Under denna period var
den genomsnittliga ökningen av markanvisning till koncession 5126 hektar per årtionde.
Scenariot LÅG ackumulerar således markanvisningen till koncession med 5126 hektar per
årtionde från 2010 fram till 2050.
I figur 7 har den markanvändning för gruvindustri som redovisas i figur 1 vidareutvecklats med
hur denna markanvändning skulle förändras om tre aktuella gruvprojekt (Nya Laver,
Gállok/Kallak, Rönnbäck) skulle genomföras. Om dessa tre skulle realiseras skulle arealen öka
från ca 18000 hektar till något över 25000 hektar.

Figur 7 (Österlin, 2018) visar ackumulerad markanvisning till koncession inom renskötselområdet per beslutssår,
samt ett scenario för ackumulerad markanvisning till koncession om tre aktuella gruvprojekt skulle realiseras (Nya
Laver, Gállok/Kallak, Rönnbäck)
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3.2 Framtida lokaliseringar av gruvområden
Skandinaviens mineralresurser är kartlagda och finns redovisade inom Fennoscandian Ore
Deposit Database (FODD) sammanställd av Geological Survey of Finland (GTK). Det gör det
möjligt att skapa en uppfattning om möjliga framtida lokaliseringar från gruvnäring. Kartan i
figur 4 visar den geografiska utbredningen av icke exploaterade mineralresurser och deras
respektive kategoriseringar i storlek i norra Sverige. Norra Norrbotten framträder som en region
med ett högt exploateringstryck där ett flertal icke exploaterade mineralresurser är lokaliserade
kring Kirunaområdet. Ett antal idag aktuella projekt syns också på kartan såsom Gállok/Kallak,
Nya Laver och Rönnbäck. Av samtliga 206 icke exploaterade mineralresurser i Sverige är 196st
av dessa belägna inom renskötselområdet.
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Icke exploaterade mineralresurser

Figur 8 visar icke exploaterade* dokumenterade mineralresurser i norra Sverige. Baserad på data och
klassificeringar från Fennoscandian Ore Deposit Database. *Icke exploaterad syftar i detta fall på mineralresurser
som inte har en markanvisning till koncession. Exempelvis visas Rönnbäcken i kartan ovan som har en gällande
bearbetningskoncession, men inte en markanvisning till koncession. © Carl Österlin
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3.3 Scenarier för möjliga framtida gruvområden
Nedan beskrivs möjliga lokaliseringar för framtida markanvisning till koncession. Dessa
scenarier tar inte hänsyn till yttre faktorer när de beräknar antalet framtida markanvisningar utan
är endast baserade på de händelser som historiskt kan utrönas från MRR10. De geografiska
lokaliseringarna är helt styrda av icke exploaterade men kända mineralresurser från
Fennoscandian Ore Deposit Database (FODD).

Scenario HÖG och LÅG
För att scenario HÖG skall inträffa krävs 33872 nya hektar markanvisning
Med ett antagande om att den genomsnittliga storleken på en markanvisning kommer vara
baserad på den största siffran (1970-talets nivå) med 500 hektar kommer det krävas 67,44
stycken markanvisningar (33872÷500=67,44)
Avrundat nedåt ger detta ett antagande om att 67 nya markanvisningar kommer att tilldelas för
att nå den totala arean om 52626 hektar ackumulerad markanvisning i scenario HÖG.
För att scenario LÅG skall inträffa krävs 20504 nya hektar markanvisning
Med ett antagande om att den genomsnittliga storleken på en markanvisning kommer vara
baserad på den största siffran (1970-talets nivå) med 500 hektar kommer det krävas 41,008
stycken markanvisningar (20504 ÷500=41,008)
Avrundat nedåt ger detta ett antagande om att 41 nya markanvisningar kommer att tilldelas för
att nå den totala arean om 39258 hektar ackumulerad markanvisning i scenario LÅG.
De två scenarierna HÖG respektive LÅG ger 67st respektive 41st framtida markanvisningar,
dessa har i QGIS slumpvis lagts ut i landskapet baserat på de icke exploaterade
mineralresurserna i FODD. En möjlig framtida lokalisering kan således inte ha tilldelats på
någon annan plats än de som de icke exploaterade mineralresurserna har. Dock har ingen hänsyn
tagits till storleksklassificeringen på resurserna. Sammantaget finns det totalt 206st icke
exploaterade mineralresurser i Sverige enligt FODD, varav 196st inom renskötselområdet
och10st utanför renskötselområdet i övriga delar av Sverige. I figur 5 och figur 6 har 67st
respektive 41st punkter slumpats ut i ett urval av det totala antalet 206st förutbestämda punkter i
hela Sverige.

Scenario – Best estimate
Utöver de två scenarierna HÖG och LÅG har även en bedömning av vad som är en ”best
estimate” även gjorts. Sveriges Mineralstrategi bedömer att det skulle kunna finnas 47 stycken
gruvor i Sverige vid år 2030 (Regeringskansliet, 2014), alltså 6st fler än vad som anges i
scenario LÅG för framtida gruvutveckling. Mot bakgrund av detta är det troligt att en framtida
utveckling av gruvindustrins markanvändning under perioden 2030-2050 ligger närmre scenario
HÖG än scenario LÅG.
Utifrån denna förväntade händelseutvecklingen har även en karta (figur 11) över framtida
markanvändning skapats. Kartan är skapad utifrån de 67st slumpvis utvalda lokaliseringarna
från scenario HÖG, och sedan har osannolika lokaliseringar exkluderats. Detta innebär att av de
67st slumpvis utvalda lokaliseringarna har de 9st som var belägna inom Nationalpark,
Naturreservat, Natura 2000 eller Obrutna fjällområden har exkluderats.
Bedömningen av det förväntade totala antalet gruvor uppgår till 58 st och kartan visar deras
eventuella lokaliseringar (två av dessa är utanför renskötselområdet och inte med i kartbilden).
Vilket är 11st mer än vad som förväntas enligt Sveriges Mineralstrategi (2013), över en period
av ytterligare 20 år.
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Scenario: HÖG - Gruvor

Figur 9. Karta över scenario HÖG, för framtida gruvor. © Carl Österlin
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Scenario: LÅG - Gruvor

Figur 10 visar en karta över scenario LÅG, för framtida gruvor. © Carl Österlin
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Scenario: Best estimate - Gruvor

Figur 11 visar en karta över scenario Best estimate för framtida gruvor. Exkluderade områden är en
sammanslagning av Nationalparker, Naturreservat, Natura 2000-områden samt Obrutna fjällområden. © Carl
Österlin
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4. Scenarier för framtida vindkraftsutbyggnad
inom renskötselområdet
Den historiska utbyggnaden av vindkraften som presenteras i figur 2 har här vidareutvecklats
med en möjlig framtida utveckling för vindkraftsutbyggnaden, vilket presenteras i två scenarier i
figur 12. Data för förväntad framtida utbyggnad är hämtad från Vindbrukskollen
(www.vindbrukskollen.se), ett samarbete för vindkraftsinformation mellan länsstyrelserna och
Energimyndigheten. Det är viktigt att påpeka att Vindbrukskollen inte ger fullständig
information om antalet vindkraftverk. Det är frivilligt för verksamhetsutövare att delge
information kring aktuella vindkraftsprojekt. Därmed är alla prognoser baserade på data från
Vindbrukskollen underrepresentationer av exploateringstryck.
Den potentiella framtida utbyggnaden vindkraft i norra Sverige ser ut att öka markant i
jämförelse med dagens situation. Ett lägre scenario baserat på en sammanläggning av dagens
befintliga vindkraftverk i norra Sverige med idag tillståndsgivna vindkraftverk inom samma
område visar en potentiell framtida utbyggnad skulle kunna uppgå till 2490 vindkraftverk,
jämfört med dagens 900.
Ett högre scenario baserat på en sammanläggning av befintliga verk med beviljade verk samt
vindkraftsverk som handläggs visar att utbyggnaden skulle kunna nå 4145 vindkraftverk.
Tabell 1 visar de urval som gjorts ur Vindbrukskollens databas för att skapa två scenarier.

7

Urval
Län

Scenario LÅG
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland

Scenario HÖG
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten,
Västernorrland

Ärendestatus
Placering

Beslut7, Uppfört
Land

Behandlas, Beslut1, Uppfört
Land

Ej aktuellt

Ej aktuella verk är inte medtagna

Ej aktuella verk är inte medtagna

Resultat antal
vindkraftverk

2490

4145

Enligt uppgift från Vindbrukskollen har benämningen ”Beslut” i deras Exceldatabas där urvalet gjorts samma innebörd
som benämningen ”Beviljad” på Vindbrukskollens hemsida. ”Beslut” skall därför i detta sammanhang läsas som
beviljad.
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Figur 12 från Österlin (2018) visar utvecklingen av antalet vindkraft i norra Sverige samt två scenarier för framtida
förväntad utbyggnad av vindkraft.

Det skall tilläggas att urvalskriteriet kallat ”0” i Vindbrukskollens databas för placering av
vindkraftverk inte är med i resultaten som presenteras i figur 9. Kategorin ”0” för
vindkraftverkens placering som förekommer i databasen innebär att verksamhetsutövaren eller
myndighet inte fyllt i uppgifter om verkens placering. Vindbrukskollen saknar alltså uppgifter
om verket är placerat på land eller vatten8. Det innebär att resultaten i figur 9 skulle kunna
förändras beroende på om verken kategori “0” ligger på land. Skillnaden för Scenario LÅG om
samtliga verk i kategori ”0” skulle vara belägna på land skulle vara ytterligare 227, totalt således
2727 verk.
Skillnaden för Scenario HÖG om samtliga verk i kategori ”0” skulle vara belägna på land skulle
vara ytterligare 780, totalt således 4925 verk.
Det är inte möjligt utifrån denna studie att bedöma när exakt i tid som den angivna utbyggnaden
i scenarierna skulle inträffa. Men det står klart att förändrade exploateringstrycket kommer att,
oavsett ett lågt eller högt scenario för möjlig framtida utbyggnad för vindkraften i norra Sverige,
innebära en stor förändring i jämförelse med dagens grad av utbyggnad. Dock skiljer sig det
lägre och högre scenariot markant mellan varandra där 2490 vindkraftverk är att förväntad
utbyggnad i området. Medan 4145 vindkraftverk i det högre scenariot är baserat på att samtliga
vindkraftverk som handläggs skulle beviljas. Det högre scenariot skulle då innebära att ingen
hänsyn tas till annan markanvändning. Det finns således ett handlingsutrymme där närmare
2000st vindkraftverk inom renskötselområdet skulle kunna undvikas. Med tanke på
erfarenheterna kring problemen att beakta kumulativa effekter på renskötseln i kombination med
de undvikelseffekter (Skarin et al., 2016) vindkraft skapar, finns det anledning att iaktta
försiktighet för framtida vindkraftsutbyggnad.

8

Enligt uppgift vid korrespondens med Vindbrukskollen 2016-12-14
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4.1 Lokalisering av framtida vindkraftsutbyggnad – HÖG, LÅG,
Best estimate
De två scenarierna för vindkraft LÅG och HÖG är baserade på inrapporterad information till
Vindbrukskollen. På grund av att all aktuell information inte rapporteras dit är det alltid således
en underrepresentation som visas.
Scenario LÅG är ur ett perspektiv mycket sannolikt eftersom det baseras på dagens uppförda
verk, samt beviljade vindkraftverk. Det innebär att inga fler tillstånd behövs för att dessa verk
skall bli byggda. Tidsramen av när scenario LÅG skall inträffa är således beroende av den takt
verksamhetsutövaren klarar av att färdigställa verken. Samtidigt är scenario LÅG ur ett annat
perspektiv även mycket osannolikt då det förutsätter att inga fler vindkraftverk kommer att
uppföras. Med tanke på att ansökningar för minst 1655 vindkraftverk inom renskötselområdet
just nu handläggs så bör det betraktas som osannolikt att inget av dessa vindkraftverk skulle ges
tillstånd.
Scenario HÖG skiljer sig från Scenario LÅG i att den tillägger samtliga vindkraftverk som just
nu handläggs. Detta scenario är därför inte bara beroende av den takt som verksamhetsutövaren
klarar av att färdigställa verken, utan även av hur lång tid tillståndsprocesserna tar. Att bedöma
att samtliga ansökta vindkraftverk skulle få tillstånd är bör betraktas som ett inte helt rimligt
antagande ur ett kortare tidsperspektiv. Då det sannolikt kommer i någon av lokaliseringarna av
dessa 1655 vindkraftverk finnas faktorer som omöjliggör ett tillstånd, eller faktorer som gör att
en verksamhetsutövare inte kommer att realisera projekt.
Däremot är även Scenario HÖG ett återhållsamt scenario sett över en längre tidsperiod då det
endast beaktar de ansökningar om att uppföra vindkraftverk som finns aktiva och inrapporterade
till vindbrukskollen år 2016. Sannolikt kommer det komma in fler ansökningar om att bygga fler
vindkraftverk framöver.
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Scenario: HÖG - Vindkraft

Figur 13 visar en karta över scenariot HÖG för vindkraftsutbyggnad. © Carl Österlin
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Scenario: LÅG - Vindkraft

Figur 14 visar en karta över scenariot LÅG för vindkraftsutbyggnad. © Carl Österlin
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4.2 Scenario Best estimate för vindkraft i landskapet 2050
Denna analys visar att inget av de minst 1655 vindkraftverk som just nu handläggs enligt
Vindbrukskollen ligger inom Nationalpark, Naturreservat, Natura 2000 eller Obrutna
fjällområden. Ett Scenario som skulle vara ett Best estimate för situationen 2050 är att anta
Scenario HÖG. De 1655 ansökta vindkraftverken visar ett uttryck för en tydlig vilja att etablera
vindkraft. I ett kort tidsperspektiv är Scenario HÖG osannolikt, men i ett längre tidsperspektiv är
det inte ett orimligt antagande. Detta med tanke på den mycket snabba takten som vindkraften
har byggts ut, en uttryckt vilja från projektörer att bygga så mycket, samt att 1655 vindkraftverk
även det är en underrepresentation. Detta på grund av ytterligare 780 vindkraftverk som är under
handläggning inte är redovisade med placering, samt att det alla projekt som just nu handläggs
inte är med i Vindbrukskollens databas.

48

Scenario: Best estimate - Vindkraft 2050

Figur 15 visar en karta över scenariot Best estimate för vindkraftsutbyggnad år 2050. © Carl Österlin
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5. Kronologi - samlad ökning av multipla tryck i
landskapet från 1947 till 2015
Det samlade exploateringstrycket inom renskötselområdet har ökat under 1900-talet. Såväl
gruvverksamhet, vägar som vindkraft har kontinuerligt ökat sina markanspråk inom
renskötselområdet. I denna sektion har den kronologi över kumulativa effekter som presenteras i
figur 6 i Larsen et 2016 delvis använts som grund för kartor över delar av exploateringens
utveckling från 1947 fram till 2015, vidare har detta sedan även byggts på med scenarier över
möjlig framtida utveckling.
Figur 16 och 17 visar en kronologi över dessa markanspråk i landskapet och hur situationen har
förändrats mellan år 1947 och 2015.
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Markanvändning för vägar, gruvor, vindkraft
1947

Figur 16 visar år 1947 i en kronologi över valda delar av markanvändningen i norra Sverige. Enligt
vindbrukskollens databas fanns ingen vindkraft inom renskötselområdet år 1947. Data för vägar från figur 6 i
Larsen et al. 2016. © Carl Österlin
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Markanvändning för vägar, gruvor, vindkraft
2015

Figur 17 visar år 2015 i en kronologi över valda delar av markanvändningen i norra Sverige. © Carl Österlin
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6. Samlad markanvändning i norra Sverige år
2050 - gruvor och vindkraft - Best estimate
scenario
För att skapa en uppfattning om hur en samlad bild av markanvändningen inom
renskötselområdet skulle kunna se ut har ett Best estimate scenario för gruvor respektive
vindkraft kombinerats till en karta (figur 18), tillsammans med dagens markanvändning från
vindkraft, gruvnäring och vägar. Detta är en kombination av möjliga framtida förändringar för
gruvnäring och vindkraft, samt ett fåtal valda delar av dagen exploateringstryck som vägar,
gruvnäring och vindkraft. I GIS-analysen har ett antagande har gjorts om att ingen framtida
exploatering kommer att ske inom områden skyddade som nationalpark, naturreservat,
Natura2000 eller Obrutna fjällområden (4kap 5§ MB). Dessa områden har slagits samman och
presenteras som exkluderade områden och dessa områden har alltså inte varit valbara för GISmodelleringen att kunnat placera ut eventuell framtida exploatering, samt exkluderat de gällande
projekt som visar på exploateringsintresse inom dessa områden.
Annan viktig påverkande exploatering som järnvägar, kraftledningar, tätorter och annan
infrastruktur är inte med på kartan. Det innebär att det Best estimate som visas i figur 18 även
detta kan betraktas som en underrepresentation av förväntat tryck från exploatering på
renskötseln landskapet.
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Scenario: Markanvändning vägar, gruvor,
vindkraft - Best estimate år 2050

Figur 18 visar ett Best estimate scenario över hur den samlade markanvändningen för vägar, gruvor och vindkraft
skulle kunna se ut år 2050.
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7. Sammanfattande kommentar
Det står klart att exploateringen i renskötselområdet har ökat påtagligt under hela 1900-talet.
Samtidigt har även andra faktorer som samverkar med renskötselns förutsättningar försämrats
under samma period, som till exempel tillgången på lav. Exploateringen förväntas även öka i
framtiden vilket kommer att leda till ett ytterligare fragmenterad landskap, vilket i sin tur skapar
tryck på renskötseln. I och med att stora arealer är skyddade som nationalpark och naturreservat
i fjällområdena innebär det att förväntad framtida exploatering är liten i dessa områden,
samtidigt som det förväntas en ökning av exploatering i skogslandskapet mellan fjällkedjan och
kusten.
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Bilaga I
Bilaga I redovisar i figur 1 den genomsnittliga storleken på markanvisning till koncession
beroende på vilket årtal som används som utgångspunkt.

Figur 1 visar hur genomsnittlig storlek på markanvisningar över tid har förändrats baserat på startår (siffra inom
parantes). Baserat på data från SGU:s MRR10
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Är gruvbrytning i Laver ekonomiskt hållbart?
Att skapa uthållig sysselsättning och tillväxt i
Norrbottens inland och fjälltrakter

Hans Lööf
Professor i nationalekonomi
KTH
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Kapitel 1 Bakgrund
Norrbotten breder ut sig över en fjärdedel av Sveriges yta och rymmer knappt 3 procent av
landets befolkning. Här finns vad som ibland beskrivs som Europas sista vildmark med
unika naturområden både sommar- och vintertid. Här finns en levande urfolkskultur som
under flera generationer konkurrerat med gruvbolag och vattenkraftsbolag om
renbetesområden. Här finns också en ekonomi som kännetecknas av samma generella
trender som den övriga delen av västvärlden: krympande industrisektor, växande
tjänstesektor, teknisk utveckling och ökat kunskapsberoende, ökad globalisering, avfolkning
av glesbygden och urbanisering. Idag bor mer än hälften av länets befolkning inom
pendlingsavstånd till den expansiva Luleåregionen.

Men den här rapporten handlar främst om det Norrbotten som finns bortom den växande
storstadsmiljön. Den handlar om Norrbottens inland och fjälltrakter och möjligheten att
skapa en hållbar sysselsättning och tillväxt i en miljö präglad av basindustri i form av
skogsnäring och gruvnäring tillsammans med rennäring och en säsongsmässig fjällturism.
Rapportens huvudfråga är huruvida gruvbrytning i Laver 50 kilometer väster om Älvsbyn är
ett samhällsekonomiskt hållbart projekt när man även väger in den alternativa användningen
av marken på längre sikt, samt den miljömässiga konsekvensen av Europas största dagbrott
för kopparbrytning mitt i ett mycket känsligt naturområde.

Gruvbolaget Boliden har förhoppningar om att Laver skall kunna ersätta den sakta sinande
kopparfyndigheten i Aitikgruvan i Gällivare kommun. Aitik sysselsätter idag omkring 600
personer och uppskattningar av Boliden pekar på ett motsvarande arbetskraftsbehov i Laver
om gruvan kommer till stånd.9 Alla partier i Älvsbyns kommunfullmäktige är positiva till en
gruvbrytning, förutsatt att miljökraven kan uppfyllas.

Ett dagbrott i Aitiks storlek kommer att orsaka stora sår i terrängen. Enorma arealer kommer

9

På kollektivsidan bedömer Boliden att man behöver anställa 325 bergarbetare, 90 mekaniker, 45 elektriker,
80 drifts- och underhållsentreprenörer plus 60 processoperatörer. Bland tjänstemännen är behovet; 20-30
arbetsledare, 10-15 ingenjörer, åtta miljöexperter, fem projektledare
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att tas i anspråk. Den kartläggning som Boliden hittills har gjort pekar på att det den nya
fyndigheten beräknas innehålla 500 till 700 miljoner ton malm går att utvinna. Med en
kopparhalt på 0,15-0,25 procent motsvarar detta enorma mängder restprodukter som måste
deponeras i den omgivande naturen och på ett sätt som inte riskerar läckage i nutid eller i
framtid. Det stora miljöhotet är om ett läckage av metallföroreningar skulle strömma ut till
omgivande sjöar och till Piteå-älven.10 Men en gruvbrytning i Laver skulle även ha stora
negativa konsekvenser för rennäringen i Semisjaur-Njargs fjällsameby med sina 29
registrerade renskötselföretag. 11
Länsstyrelsen i Norrbotten bedömer att gruvan skulle medföra påtagliga skador på Natura
2000-området Piteälven och att flera sjöar riskerar att torrläggas. Till detta ger Länsstyrelsen
i detta fall riksintresset ”Rennäringen” större vikt än riksintresset ”Ämnen och Mineral.
Boliden anser att gruvan bara skulle påverka en mycket liten del av området utan att skada
de naturvärden som finns. I december 2016 meddelade Bergsstaten att man avslår Bolidens
ansökan om bearbetningskoncession för en kopparmalmsgruva i Laver utanför Älvsbyn i
Norrbotten och frågan kommer nu att avgöras av regeringen.
I regeringens bedömning kommer miljöaspekter och rennäring att vägas mot den direkta och
indirekta sysselsättning som gruvverksamheten kan tänkas medföra. Ett viktigt underlag i
denna process är riksdagens miljömålssystem, med ett genarationsmål, sexton
miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Ytterligare underlag bör vara den princip för
ekonomisk värdering av naturresurser som lanserades av den amerikanske matematikern
Harold Hotelling redan år 1931. Denna princip har idag en central roll för att väga för och
nackdelar vid exploatering av naturtillgångar.

Denna rapport gör ingen bedömning huruvida en gruvbrytning i Laverområdet är
samhällsekonomiskt lönsam eller inte. Men det finns en stor skillnad mellan
samhällsekonomisk lönsamhet och den företagsekonomiska värderingen som inte
"internaliserar” eller räknar in samhällets miljökostnader. Dessa riskerar att vara betydande.
I ett fall som detta med dessa mycket omfattande ingrepp på natur och miljö borde det finnas
krav på att kunna bevisa att exploateringen är samhällsekonomiskt lönsam på både kort och
10

År 1998 brast en damm tillhörande Bolidens zinkgruva i spanska Aznacollar och cirka 5 miljoner
kubikmeter giftslam och syrahaltigt vatten rann ut och hotade Europas största
fågelskyddsområde Donana
11
Sametinget och Samernas riksförbund vill stoppa Bolidens förberedelser inför en gruvbrytning i
Laver i Älvsbyns kommun.

62

lång sikt. Däremot drar den slutsatsen att gruvbrytning i Laver inte är ekonomiskt hållbart,
samtidigt som den pekar på turism som en möjlig faktor för uthållig sysselsättning och
tillväxt i Norrbottens inland och fjälltrakter.

Fortsättningen av denna rapport har följande innehåll. Kapitel 2 ger en översikt av
Norrbottens ekonomi och sysselsättning. I kapitel 3 diskuteras gruvnäringens roll i den
svenska ekonomin. Kapitel 4 introducerar ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv exploatering
av naturresurser och diskuterar gruvbrytning i Laver i relation till den svenska riksdagens
miljömål. Kapitel 5 handlar om turismens betydelse för att skapa uthållig sysselsättning.
Rapportens sammanfattas i kapitel 6.
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Kapitel 2 Norrbottens ekonomi och sysselsättning i översikt
Norrbottens ekonomi och sysselsättning kännetecknas av expansion i kustregionerna kring
Luleå och Piteå, och stagnation eller tillbakagång i stora delar av det övriga länet. Det gäller
framför allt befolkningstillväxten och den så kallade försörjningskvoten (andel i yrkesaktiv
ålder/andel övriga). Noterbart är att alla Norrbottenskommuner utom Luleå har en lägre
andel av befolkningen med högskoleutbildning jämfört med en svensk medelkommun.
Jokkmokk är den enda kommun i länet som har en högre frekvens nyföretagande än
riksgenomsnittet (Sverige medel).

Tabell 1 Befolkning och arbetsmarknad

Sverige-medel

Inv.
2016
34466

Inv.
2000
30736

Tillväxt
20002016
12,1%

Högskola
26,6

Förv.frekvens
77,9

Arbetslöshet
7,6

Nyföretagande
11,6

Sårbarhet
Ingen

Luleå

76770

71652

7,1%

30,3

79,4

6,5

9,3

Ingen

Piteå

41904

40363

3,8%

20,9

81,5

6,1

8,8

Ingen

Boden

28042

28679

-2,2%

23,0

80,5

8,8

7,2

Ingen

Kiruna

23167

24314

-4,7%

17,3

86,9

4,4

8,1

Låg

Gällivare

17956

20037

-10,4%

14,9

85,7

5,5

8,1

Låg

Kalix

16223

17995

-9,8%

15,8

80,3

7,8

6,7

Hög

Haparanda

9865

10414

-5,3%

13,1

66,8

13,6

6,7

Medel

Älvsbyn

8193

8947

-8,4%

12,9

79,4

7,4

10,1

Ingen

Arvidsjaur

6442

7148

-9,9%

15,1

83,4

8,3

10,2

Låg

Pajala

6116

7480

-18,2%

13,4

79,9

9,0

9,7

Medel

Jokkmokk

5105

6019

-15,2%

16,7

82,6

7,8

12,0

Ingen

Övertorneå

4534

5602

-19,1%

13,7

76,5

10,3

9,7

Hög

Överkalix

3378

4202

-19,6%

12,8

80,7

9,0

4,3

Medel

Arjeplog

2876

3384

-15,0%

14,4

83,3

5,2

9,4

Ingen

Totalt/
Medel

Totalt:
250571

Totalt:
256236

Totalt:
-2,2%

Medel:
16,7

Medel:
80,5

Medel:
7,8

Medel:
8,6

Medel:
Låg

Källor: Ekonomifakta och Tillväxtverket

Den positiva bilden av Norrbottens ekonomi och sysselsättning är att - med undantag av Tornedalen
– är att förvärvsfrekvensen är högre och den öppna arbetslösheten lägre jämfört med en svensk
medelkommun.
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I tabell 1 redovisas också Tillväxtverkets bedömning av en kommuns sårbarhet för förlust av jobb.
Bedömningen bygger på tre kriterier som (i) Hur många företag som det krävs för att komma upp i
halva lönesumman i det privata näringslivet, (ii) Andelen privata företag, (iii Nyföretagandet och (iv)
Andelen av befolkningen i arbete och utpendlingens storlek.

Tabell 2 Försörjningskvot; andel av befolkningen i yrkesaktiv ålder/andel av övrig
befolkning
Antal 0-19 år och 65+

Antal 20-64 år

Försörjningskvot

Pajala

3 195

2 921

109,4

Övertorneå

2 256

2 278

99,0

Överkalix

1 668

1 710

97,5

Haparanda

4 716

5 148

91,6

Älvsbyn

3 901

4 292

90,9

Kalix

7 717

8 506

90,7

Arvidsjaur

3 013

3 429

87,9

Arjeplog

1 313

1 563

84,0

Jokkmokk

2 307

2 798

82,5

Boden

12 479

15 563

80,2

Piteå

18 613

23 291

79,9

Gällivare

7 844

10 112

77,6

Kiruna

9 883

13 284

74,4

Luleå

31 362

45 408

69,1

Norrbottens län

110 267

140 303

78,6

Riket

4 267 463

5 727 690

74,5

Källa: SCB

Medan kommunerna i och kring Tornedalen har en betydande sårbar bedöms Luleå, Piteå,
Boden samt Arjeplog, Jokkmokk och Älvsbyn inte vara sårbara alls. Det betyder att de
tillhör de 190 kommuner i landet som har ett tillräckligt diversifierat och dynamiskt
näringsliv för att inte riskera stora arbetsmarknadsproblem om ett fåtal dominerande företag
drar ner på verksamheten, flyttar produktion eller avvecklar helt. Gruvkommunerna Kiruna
och Gällivare tillhör de 100 kommuner som Tillväxtverket bedömer sårbara i form av att en
stor andel av befolkningen är beroende av ett fåtal stora företag.

Konjunktursvängningar och världsmarknadspriser inom metallbranschen påverkar
efterfrågan på arbetskraft. En ytterligare faktor som inte vägs in i detta index är att den
tekniska utvecklingen i form av alltmera digitaliserad gruvdrift har effekter på
sysselsättningen. Dels ökar kraven på arbetskraftens utbildningsnivå och dels automatiseras
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rutinartade arbetsmoment. Detta leder till färre men mera kvalificerade jobb över tiden.
Sårbarheten i de båda kommunerna bedöms dock som låg. De mest utsatta kommuner
sårbarhetsindexet för Norrbotten finns i Tornedalen och dess närhet.
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Kapitel 3 Gruvindustrins ekonomiska betydelse
Basindustrin baserad på malm och skog har spelat en viktig roll i den svenska
industrialismens utveckling. Exporterade som råvaror eller förädlade i stålverk och
pappersbruk har haft stor betydelse för framväxten av det moderna Sverige. Basindustrin
har varit särskilt framträdande i de två råvarurika länen Norrbotten och Västerbotten.
Gruvverksamheten har också haft en stark ställning i regioner som Bergslagen och Gotland
(kalk).

För drygt 100 år sedan fanns det nästan 500 gruvor i Sverige, varav de flesta var små och
gruvdriften skapade ett stort antal arbetstillfällen. Fram till början av 1960-talet hade antalet
gruvor minskat till under 100 och sysselsättningen till omkring 15 000. Den aktuella
statistiken från Bergsstaten visar på 16 gruvor som sammanlagt sysselsätter 6 900 personer.
Räknar man in täktverksamhet mm. uppgår den totala sysselsättningen till 9 500 personer,
vilket motsvarar 0,2 procent av Sveriges sysselsättning. Nära 2/3 av antalet arbetare inom
gruvindustrin fanns i Norrbotten 2015.

Efter en trendmässig nedgång av arbetstillfällena inom gruvverksamheten ökade
sysselsättningen med 2 600 personer mellan 2001 och 2015 och förklaringen är främst den
växande efterfrågan från Kina, vilken bromsats in under senare år.
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Den moderna gruvdriften är mycket kapitalintensiv och driftskostnader och avskrivningar
svarar för mellan hälften och två tredjedelar av omsättningen. Denna utveckling förstärks av
att gruvdriften blir allt mer digitaliserad och automatiserad och det är en process som sker i
samverkan med teknikintensiva företag som Volvo, Ericsson, Atlas Copco, Sandvik och
ABB. Resultatet blir att sammansättningen av gruvpersonalen förskjuts till att bli alltmera
kunskapsintensiv. Samtidigt innebär digitaliseringen och robotiseringen att det krävs allt
färre arbetskraftsinsatser för varje ton utvunnen malm. Det gör att det mesta talar för att den
långsiktigt trendmässiga minskningen av antalet gruvjobb kommer att fortsatta att minska,
parallellt med växande efterfrågan på kvalificerad arbetskraft. Redan idag försöker man lösa
det senare med inhyrd personal med postadress långt utanför gruvorterna.

Figur1 Antal arbetsställen och sysselsatta inom gruvindustrin 1950-2015

Kommentar: Figuren är hämtat från Bergsstatens statistikrapport 2016
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Figur 2 Svensk gruvnärings ekonomi

Kommentar: Figuren är hämtat från Bergsstatens statistikrapport 2016

Svensk gruvnäring är betydande i Europeiskt perspektiv, speciellt järnmalmen där Sverige är
den helt dominerande producenten. Vad gäller kopparmalm motsvarar den svenska andelen
omkring en tiondel av produktionen för EU28.

Figur 3 Kopparutvinning i Sverige och EU28 under perioden 2006-2015

Kommentar: Figuren är hämtat från Bergsstatens statistikrapport 2016
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Kapitel 4 Samhällsekonomisk värdering av naturresurser
Under en stor del av industrialismens historia har kostnaden för exploatering av ändliga
naturresurser inte haft något egentligt pris. Under senare decennier har detta börjat att
förändras, inte minst i form av beräkningar av kostnader och intäkter över tiden för att
bromsa den globala uppvärmningen.

Den teoretiska grunden för värdering av olika naturresurser kan härledas tillbaka till år 1931
och en artikel av den amerikanske matematikern Harold Hotelling. Artikeln var en reaktion
på en växande oro i USA för överexploatering av icke-förnyelsebara naturresurser. Hotelling
konstaterar att en alltför hård exploatering av ändliga resurser har lett till krav på regleringar.
Dagens priser på naturresurserna är alltför låga i förhållande till de värden de kan tänkas ha
för framtida generationer. Detta leder till ett själviskt överutnyttjande idag på bekostnad av
framtiden.

I princip skulle Laverområdet med ett långsiktigt tidsperspektiv kunna värderas utifrån
framtida generationers nytta av området som icke-exploaterat i förhållandet till värdet av
aktuell exploatering där stora områden förvandlas till sterila ökenlandskap med eviga
kostnader för att förhindra läckage av miljöfarliga restprodukter.

Vad är det då för värden som framtida generationer kan tänkas ha av Laver-området som
icke exploaterat? Det är sannolikt att värdet av en oförstörd miljö och vildmark kommer att
öka med tiden. Det är också sannolikt att sådana platser blir allt mera attraktiva för en
växande naturturism. Likaså är det troligt att en bevarad rennäring ger betydande
ackumulerade värden över tiden.

Naturligtvis måste en samhällsekonomisk värdering av våra naturresurser ha en rimlig
diskonteringsfaktor när man skall försöka nuvärdesberäkna framtida intäktsströmmar från att
avstå exploatering. Samhället behöver mineraler för en stor mängd ekonomiska aktiviteter.
Men i de fall där priset för exploatering är alltför lågt i förhållande till den framtida nyttan av
en alternativ användning bör man leta efter lämpligare alternativ. Man bör då också ha i
minnet att Sverige en marginell aktör på världens kopparmarknad. År 2013 producerade
Sverige 70 miljoner ton koppar. Det kan jämföras med 5 700 000 i Chile som är världens
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största kopparproducent. Det krävs alltså mer än 80 000 års svensk produktion för att komma
upp till Chiles årsproduktion.

4.1 Riksdagens miljömålssystem
Sveriges riksdag har fastställt ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, sexton
miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Generationsmålet anger vilken
samhällsomvandling som krävs inom en generation för att miljökvalitetsmålen skall kunna
uppnås. Flera av miljömålen är direkt tillämpbara på Laverområdet. Det gäller bland annat
målen myllrande vårmarker, bara naturlig försurning, levande sjöar och vattendrag och
storslagen fjällmiljö.

Texterna i miljömålssystemet talar om att värdefulla miljöer och rikt friluftsliv riskerar att
försämras av ingrepp såsom fler vindkraftsanläggningar, ökad prospektering och
gruvbrytning. De talar också om renskötselns roll för bevarande av ett vidsträckt och
betespräglat fjällandskap liksom behovet av balans mellan rennäringens behov av stora
sammanhängande betesområden och behovet av anläggningar för friluftsliv, naturturism,
vindkraft och mineralbrytning.

När olika intressen står i konflikt med varandra om känsliga miljöområden skall hållbart
utnyttjande vara vägledande som kvalitetsmål. I fallet Laver har både länstyrelen i
Norrbotten och Bergsstaten funnit att renskötseln bör ha företräde framför mineralbrytning.
Men inom miljömålssystemet framhålls också behovet av samverkan mellan olika intressen.
Ett sådant exempel är samverkan mellan rennäring och turism. En stark och livskraftig
rennäring är av stor betydelse för besöksnäringen.

4.2 Samhällsekonomiskt värde av gruvbrytning i Laver
För att kunna bedöma det samhälleliga värdet av ett stort ingrepp i naturen såsom fallet
Laver behövs information om såväl samhällets vinst på både lång och kort sikt som
gruvbrytningens kort- och långsiktiga kostnader. Detta är ingen trivial uppgift som kräver
omfattande studier och modeller som kan ackommodera olika känslighetsantaganden och
tidsperspektiv. Det som litteraturen erbjuder i detta avseende är konsultliknande rapporter
med bias åt olika håll.
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Denna rapport refererade tidigare till Harold Hotellins metod för att sätta ett ekonomiskt pris
på miljön. Men den kräver i allmänhet en rad antagande och en omfattande information för
att kunna ge någon fördjupad kunskap. Syftet med detta kapitel är därför att översiktligt
belysa det samhälleliga värdet av ett gruvprojekt i Laver utifrån en principiell diskussion
snarare än att sätta några exakta siffror på nettoeffekten av en mineralutvinning i området.

Nyckelvariablerna i vår diskussion är fysiskt kapital, arbetskraft, naturkapital, teknisk
utveckling och så kallade externaliteter eller indirekta effekter. De tre första, kapital, arbete
och natur betraktas som knappa resurser i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Deras
samhällsekonomiska värde kan bedömas utifrån alternativ användning.

Kapitalet kan komma från banklån, obligationslån, riskkapital från kapitalmarknaden eller
icke utdelad företagsvinst. Enligt teorin om perfekt kapitalmarknad skall dessa tre
finansieringskällor vara likvärdiga. Låt oss för enkelhetens skull anta att så är fallet. Då skall
den samhällsekonomiska bedömningen baseras på en jämförelse med en
alternativavkastning. En vanlig metod för alternativavkastning är jämförelse med den riskfria
statsobligationsräntan. Om den årliga avkastningen från gruvbrytning i Laver är högre än
statsobligationsräntan kan projekt vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Med hög arbetslöshet eller samhällsekonomiskt ineffektiv användning av existerande
arbetskraft är sannolikheten stor att nettoresultatet blir positivt för variabeln arbete.
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Figur 4: Pris på kopparmalm 2007-2017

Källa: https://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/copper

Med naturkapital anser vi här både mineralfyndigheten i Laver och hela det markområde på
nära 50 kvadratkilometer som kommer att tas i bruk för gruvdrift, transporter och deponering
av gråberg. Utifrån aktuella kurser på råvarubörserna går det att sätta dagspris på det
potentiella värdet av Laverfyndigheten, och som framgår av statistik från London Metal
Exchange i diagrammet ovan fluktuerar dessa priser starkt över tiden. Under den senaste 10års perioden har kopparpriset per ton varierat från 3000 dollar till 10 000 dollar.

Låt oss anta att jämviktspriset ligger mellan båda värden samt att Lavergruvans fyndighet
uppgår till 650 miljoner ton koppar. Då uppgår alltså kopparmalmens mineralvärde till
650 000 000 ton *6500 dollar.

4.3 Naturkapital
Det finns inget dagspris på Laverområdets ekonomiska värde motsvarande Londons
metallbörs. Istället kan man använda metoder som bygger på den dynamiska ansats som
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lanserades av Harold Hotelling 1931, olika slags beräkningar av inkomster från rennäring,
skogsbruk, jakt, fiske, turism etc, eller intervjuer där individer får sätta ett pris på ett
oförstört levande markområde jämfört med ett dött sterilt landskap. Resultatet av dessa
metoder blir med nödvändighet betydligt mindre precisa jämfört med metallbörsens
dagsnoteringar eftersom de måste bygga på olika oftast osäkra antaganden. Men det man
med bestämdhet kan säga att det årliga värdet det icke exploaterade markområdet kommer
att stiga över tiden när det ackumuleras. Efter en viss tidsperiod är det möjligt att Lavers
samhällsekonomiska värde blir större än det samhällsekonomiska värdet av den exploaterade
malmkroppen. Det handlar då om en fördelning mellan generationer. Hur mycket av
naturens värde är dagens generation villig att avstå till förmån för framtida generationer?
Denna frågeställning är analog med frågor som diskuteras i den aktuella klimatdebatten.
Aktuella skeenden såsom 2015 års Parisavtal tyder på att ökad kunskap om de negativa
effekterna av exploatering av jordens resurser leder till växande intresse för framtida
generationers välfärd

4.4 Teknisk utveckling
Ett sätt att bedöma den tekniska utvecklingen påverkan på en gruvbrytning i Laverområdet
är kan vara att utgå från kopparbrytningen i Aitik. Dagbrottet ligger strax söder om Gällivare
i Norrbotten och är Sveriges största koppargruva. Fyndigheten består av kopparkis som
bland annat innehåller koppar, guld och silver. Arbetet sker med några av världens största
maskiner. Aitik har över 560 anställda och är Gällivare kommuns största privata
arbetsgivare.

Produktionsstarten vid Bolidens gruva i Aitik skedde år 1968 och produktionen beräknas
komma att avslutas år 2042, vilket betyder en drifttid på drygt 70 år. Under denna tid har
produktionsteknogin genomgått dramatiska förändringar vilket bland annat innebär att den
årliga produktionsvolymen 18-faldigats från omkring 2 miljoner ton i slutet av 1960-talet till
omkring 36 miljoner ton idag. Boliden har ut utvärderat möjligheten till produktionen till 45
miljoner i ett första steg och till 65 ton i ett senare skede. Om vi antar att Aitikgruvan totala
mineralfyndighet uppgår till 600 ton skulle det motsvara 300 års brytning med 1960-talets
teknologi och mindre än 10 år med den teknologi som kan vara möjlig inom en nära framtid.
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Figur 4 Årlig produktion av koppar i Aitikgruvan mellan 1960-talet och 2030-talet.

Faktiskt utfall och prognos.

Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Aitikgruvan,
http://www.bergsmannen.se/2012/boliden-studerar-utokad-kopparbrytning/

Det är knappast troligt att Boliden inte skulle välja att använda den nya teknologi som man
håller på att utveckla i Aitik tillsammans med ledande svenska teknikföretag om man får
tillstånd att exploatera Laverfyndigheten. Tidigare i denna rapport diskuterades denna
teknikutveckling i termer av den digitala gruvan. Det innebär också att det finns skäl att sätta
frågetecken kring den arbetskraftsprognos som talar om ett behov av 600 kollektivanställda
och 100 tjänstemän varav 325 bergarbetare. Med existerande teknik är det möjligt att både
utvinna mineral i gruvan och transportera den till anrikning utan handpåläggning.
Framtidsinriktade teknologistudier som exempelvis en mycket uppmärksammad artikel av
Osborne och Frey (2013) prognostiserar att gruvarbetare är ett av de yrkes som löper allra
störst risk att ersättas av robotar inom de närmaste decennierna.

4.5 Externaliteter
En exploatering av kopparfyndigheten och övriga mineraler i Laver skapar en rad
externaliteter eller indirekta effekter. På den positiva sidan finns bland annat ökad
efterfrågan på lokal verksamhet i form av underentreprenörer och privat och offentlig
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service. En gruvbrytning innebär också omfattande investeringar i maskiner och
anläggningar samt infrastruktur. Det kan leda till ökad efterfrågan på sysselsättning både
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt genom de globala värdekedjorna. Inte minst de
teknikintensiva företagen som levererar produkter och service till gruvindustrin kan räkna
med beställningar i mångmiljardklassen.

Det finns en omfattande dokumentation om gruvindustrins negativa externaliteter, där
påverkan på vattnet den kanske allra allvarligaste. En omfattande genomgång i ämnet finns i
rapporten ”Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs” utgiven av Environmental Law
Alliance Worldwide. Naturskyddsföreningen pekar på några andra betydande faktiska eller
potentiella negativa externaliteter:

Naturvärden och biologiska mångfald skadas
Stora områden förvandlas till sterila ökenlandskap när brytningen sker i s.k. dagbrott, alltså
från markytan. Sådana blir allt vanligare eftersom berget nuförtiden oftast har låga halter av
det mineral man vill utvinna. Dagens gruvor tar alltså upp allt större plats. Förutom att all
skog och annan växtlighet försvinner, skadas även naturen runt omkring en ny gruva.

Mineralindustrin är en stor klimatbov
Nästan 11 procent av koldioxiden som släpps ut i Sverige kommer från gruvbrytning och
metallförädling. Då är inte ens transporterna medräknade. Mineralindustrins stora påverkan
på klimatet är ofta förbisedd i debatten om dess miljöeffekter.

Kemikalier förorenar miljön
Miljömålet ”Giftfri miljö” hotas av mineralindustrin. Både vid brytning och bearbetning av
mineraler sker utsläpp av kemikalier till miljön. Allt större mängder gruvavfall läcker ut
föroreningar i vattnet som måste tas om hand under många år framåt. Ofta påverkar gruvor
och täkter även sjöar, våtmarker och grundvatten negativt.

Lokalbefolkning och urfolk drabbas
De som bor nära en gruva eller större täkt får ofta allvarliga störningar av buller, skakningar
och damm. För samerna, nordens enda urfolk, innebär gruvor en stor påverkan både på deras
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traditionella kultur och på rennäringen. Det kan t ex bli svårt eller omöjligt att flytta renarna
mellan sommar- och vinterbetesmark när en ny gruva öppnas.
Dammar kan brista – ett hot mot liv och hälsa
Vid gruvor anläggs olika typer av dammar och vattenmagasin som ibland brister. Mark och
vatten förorenas och i värsta fall kan människor skadas eller dö. Talvivaara-gruvan i Finland
drabbades 2012 av en läcka som gjorde att 200 000 kubikmeter giftigt vatten rann ut. Detta
ledde till en omfattade fiskdöd och stora vattenområden blev förorenade

Detta kapitel drar inte slutsatsen att en gruvbrytning i Laverområdet är samhällsekonomiskt
olönsam. Men det finns en stor skillnad mellan samhällsekonomisk lönsamhet och den
företagsekonomiska värderingen som inte "internaliserar” eller räknar in samhällets
miljökostnader. Dessa riskerar att vara betydande. I ett fall som detta med dessa mycket
omfattande ingrepp på natur och miljö borde det finnas krav på att kunna bevisa att
exploateringen är samhällsekonomiskt lönsam på både kort och lång sikt.
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Kapitel 5 Turismens betydelse för att skapa uthållig
sysselsättning
Norrbottens svagaste ekonomiska miljö finns i Tornedalen. Här är arbetslösheten hög,
förvärvsfrekvensen låg och nyföretagandet svagt. Några mil in på den finska sidan finns
orten Levi i Kittilä kommun. För fyra decennier sedan hade Levi knappt 100 invånare och en
hög arbetslöshet. Men man hade en speciell tillgång, en storslagen natur med kuperade
landskap och snösäkra vintrar. Med denna tillgång som motiv beslutade kommunen att
utveckla Levi till en turistdestination. I början av 1980-talet byggdes en flygplats alldeles i
närheten av Levi och med en gemensam satsning med pengar från privata, regionala och
statliga aktörer liksom Eus regionalfond uppfördes omfattande hotell- och skidanläggningar.
Idag har Levi 50 företag, 1 800 heltidsanställda och 500 säsongsanställda. Här finns 23 000
bäddar och antalet årliga övernattningar ligger på 2,5 miljoner. Totalt har Levi 45 pister, 25
liftar, 23 mil längskidspår och nära 90 mil snöskotsleder.

Tabell 3 Sysselsättning i turistberoende branscher och totalt år 2015
Turistberoende

Alla branscher

Andel i turistberoende

Arjeplog

212

1624

13.1%

Arvidsjaur

296

3069

9.6%

Boden

888

11362

7.8%

Gällivare

769

10112

7.6%

Haparanda

634

3545

17.9%

Jokkmokk

254

2419

10.5%

Kalix

477

7031

6.8%

Kiruna

1227

13581

9.0%

Luleå

3574

43238

8.3%

Pajala

201

2504

8.0%

Piteå

1561

18371

8.5%

Älvsbyn

290

3410

8.5%

Överkalix

109

1543

7.1%

Övertorneå

133

1846

7.2%

Norrbottens län

10625

123655

8.6%

Riket

447521

4725345

9.5%

Källa: Statistiska centralbyrån, Sysselsättningsregistret

Norrbotten är betydligt rikare än Finland när det gäller tillgång på attraktiva platser för
frilufts- och vildmarksturism. Norrsken, midnattssol, höga fjälltoppar, stora nationalparker,
vidsträckta vandringsleder, fiskrika sjöar och älvar, forsränning, alpina anläggningar och
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omfattande system för turåkning på skidor och snöskoter, liksom tystnad och stillhet är några
av de vanligaste försäljningsargumenten i turistbroschyrerna. Men även om denna
turistpotential till stora delar är outnyttjad spelar turismen en viktig roll på den norrbottniska
arbetsmarknaden. År 2016 var 8,6 procent av arbetskraften i Norrbotten sysselsatt inom
turistberoende branscher. Tabell 4 visar också att andelen sysselsatta i turistberoende
branscher är relativt liknande i flertalet av Norrbottens 14 kommuner, men med toppar i
Arjeplog, Haparanda och Jokkmokk.

För hela riket fanns 9,5 procent av sysselsättningen inom turistberoende branscher år 2016
enligt SCB. Den direkta sysselsättningen i turism var knappt 4 procent. Det kan jämföras
med 0.2 procent för gruvnäringen. Turismen är också en av de snabbast växande branscherna
i Sverige. Mellan år 2000 och 2016 ökade sysselsättningen inom turismen med 29 procent
jämfört med 14 procent för hela ekonomin.

Figur 4 Index för turismens sysselsättningsutveckling i jämförelse med den totala
sysselsättningsutvecklingen i Sverige. Index år 2000 = 100.

Källa: Fakta om svensk turism. Tillväxtverket 2016.
Turismen står idag för 2,7 procent av BNP vilket kan jämföras med 3,1 procent för energi
och vatten, 1,3 procent för jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske, 1,1 procent för livsmedel och
0,4 procent för mineralutvinningsindustrin
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Figur 5 Branschers andel av BNP i några jämförbara sektorer.

Källa: Fakta om svensk turism. Tillväxtverket 2016
Turismens är numera en viktig del av den svenska exporten, där turism mäts som utländska
besökares konsumtion i Sverige. Sedan år 2000 har turismens exportvärde ökat med 300
procent medan Sveriges totala export av varor och tjänster ökat med 180 procent. Turismen
har numera ett betydligt större exportvärde än branscher som livsmedel, personbilar, järn och
stål, trävaror och möbler.
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Figur 6 Turismens exportvärde i jämförelse med fem övriga viktiga exportbranscher

Källa: Fakta om svensk turism. Tillväxtverket 2016

Turismens sysselsättningseffekter är spridda över en rad olika områden, men de
dominerande är hotell och restaurang, varuhandel, resor och transporter.

Figur 7 Antal sysselsatta med turism inom olika branscher 2016

Källa: Fakta om svensk turism. Tillväxtverket 2016
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Kapitel 6 Sammanfattande slutsatser
Den långsiktiga trenden i svensk ekonomi är att de traditionella industribranscherna får en
minskad betydelse för sysselsättning och tillväxt. Detta påverkar stora delar av landet i form
av neddragning, avveckling och utflyttning. För nio av de fjorton kommunerna i Norrbotten
har detta inneburit att befolkningen har minskat med nära tio procent eller mera sedan början
av 2000-talet samtidigt som försörjningskvoten mellan personer i yrkesaktiv ålder och den
övriga befolkningen ökar.

Om det hade funnits en politisk lösning för att bryta denna trend hade den naturligtvis införts
för länge sedan. Men det finns en växande insikt om behovet att värna och stimulera
verksamheter som är hållbara, där hållbarheten handlar om både den ekonomiska
dynamiken, förnybarhet och om miljön.

Övergången till en hållbar ekonomi är inte smärtfri och den står många gånger i konflikt med
möjligheten att bevara eller skapa arbetstillfällen. Den globala enigheten om behovet att
bromsa klimatförändringarna och system av åtgärder nedbrutet på nationell, regional och
lokal nivå ger vägledning och verktyg för att hantera motsättningar mellan olika intressen.
Sveriges miljömålssystem tillsammans med existerande lagstiftning på miljöområdet är
viktiga instrument i denna övergångsprocess.

Denna rapport behandlar gruvindustrins roll för hållbar ekonomisk utveckling och diskuterar
huruvida en gruvbrytning i Laverområdet är samhällsekonomiskt lönsam eller inte, men
avstår från att göra en sådan bedömning. Men rapporten framhåller att det finns en stor
skillnad mellan samhällsekonomisk- och företagsekonomisk lönsamhet eftersom den
företagsekonomiska värderingen inte "internaliserar” eller räknar in samhällets
miljökostnader. Dessa riskerar att vara betydande. I ett fall som detta med dessa mycket
omfattande ingrepp på natur och miljö borde det finnas krav på att kunna bevisa att
exploateringen är samhällsekonomiskt lönsam på både kort och lång sikt. Däremot drar
rapporten slutsatsen att gruvbrytning i Laver inte är ekonomiskt hållbar, samtidigt som den
pekar på turism som en möjlig faktor för uthållig sysselsättning och tillväxt i Norrbottens
inland och fjälltrakter.

82

Turismen är en av dagens snabbast växande näringar och FNs världsturistorganisation World
Turism Organization förutspår en fortsatt tillväxt. Mellan 2020 och 2030 förväntas det
globala resandet öka med omkring 45 procent. Även om en stor del av resandet sker till
olika huvudstäder finns en tydlig uppgång för natur-, vildmarks- och friluftsturism. Den
finska turistorten Levi långt uppe i finska Lappland är ett exempel på detta. Det finns
givetvis många fler, men i fallet Levi lyckades man skapa en av Nordens mest attraktiva
miljöer för friluftsturism från i stort sett ingenting på bara några decennier.

Turismen är heller inte problemfri ur ett hållbarhetsperspektiv. Den kan stå i konflikt med
målsättningar om koldioxidutsläpp, den kan skapa oönskat buller med allt fler snöskotrar,
den kan göra skaligt intrång på renbetesområden osv. Men även här kan miljömålssystemet
fungera som en vägledare för att hitta en rimlig balans mellan olika intressen. Dessutom
finns det en press på turismen att i likhet med andra branscher uppnå hållbara miljömål.

För Norrbottens del kommer den icke-förnyelsebara mineralnäringen att vara fortsatt viktig
får lång tid framöver. Men hårdare miljökrav innebär att den måste ta helt andra hänsyn till
omgivningen än tidigare. Det innebär sannolikt också att många fyndigheter som är
företagsekonomiskt lönsamma inte kan exploateras för att de samhällsekonomiska
kostnaderna blir för höga för nuvarande och framtida generationer. Sysselsättningsmässigt
kommer dock inte gruvverksamheten att kunna bryta trenden mot avfolkning av Norrbottens
inland och fjälltrakter. Snarare kan den digitaliserade och automatiserade gruvan bli en del
av trenden.

Turismen däremot visar på egenskaper som kan bryta den negativa tillväxten och
sysselsättningsutvecklingen i stora delar av Norrbotten. Den är redan idag väl förankrad i
hela länet, men uppvisar en svagare tillväxt jämfört med riket som helhet. Dock spelar
Norrbotten en viktig roll för att marknadsföra Sverige som turistland internationellt. Bilder
från nationalparker som Sarek, Abisko, Padjelanta, Stora Sjöfallet och Pieljekaise, från
landskapsvyer som Lapporten eller från renmärkning i Semisjaur-Njargs fjällsameby lockar
turism till Sverige som kanske hamnar i Stockholm eller på Västkusten. Men med det
ökande resandet, det växande intresset för aktiv naturturism, naturupplevelser och genuina
miljöer har Norrbotten en stor outnyttjad potential för turism. Även den pågående
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temperaturökningen och alltmera snöfattiga vintrar bidrar till attraktionskraften för det
snösäkra Norrbotten.

Sammanfattningsvis svar denna rapport negativt på frågan om gruvbrytning i Laver är
ekonomiskt hållbart, samtidigt som den pekar på turism som en möjlig faktor för uthållig
sysselsättning och tillväxt i Norrbottens inland och fjälltrakter.
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Avslutande reflexioner
Konkurrerande markanvändning såsom gruvor, vindkraft och infrastruktur har fragmenterat
samernas renbetesområden - framför allt vinterbetet - till en mosaik som gör det mycket
svårt att bedriva en traditionell renskötsel. Till detta ska läggas en aggressiv
skogsavverkning och en rad andra störningskällor såsom tätorter och järnvägar. Den
sammanlagda bilden visar på de omfattande svårigheter som redan idag är rennäringens
vardag. Det framtidsscenario som Österlin et. al. redovisar som ”Best estimate” visar på en
situation som år 2050 innebär ett dramatiskt ökat tryck på rennäringen jämfört med idag. Om
en förändring inte sker inom kort kommer denna utveckling med stor sannolikhet innebära
att rennäringen minskar drastiskt i omfattning och att merparten av de renar som då finns
kvar kommer att förvandlas till tamboskap. Den ofrånkomliga konsekvensen av detta tryck
från konkurrerande verksamheter är därmed att den samiska kulturen såsom vi känner den
idag kommer att marginaliseras ytterligare.

Eftersom konsekvenserna av en konkurrerande markanvändning, t ex ett vindkraftprojekt
eller en gruva, regelmässigt endast prövas i förhållande till en rennäring som bedrivs av en
eller ett par samebyar, föreligger det som regel en stor obalans mellan de intressen som står
mot varandra. Vid en prövning enligt MB 3:10 jämförs exempelvis ett gruvprojekt eller en
vindkraftpark som omsätter ett antal miljarder kronor, med en rennäring som drivs av en
enda sameby och som därmed kanske påverkar något eller några hundratal personer. Detta
leder regelmässigt till att rennäringen får stryka på foten till förmån för den sk
”utvecklingen”. Så är emellertid knappast tanken att vare sig konventionstexter eller
regeringsformen 1:2 6 st ska tillämpas.

Av Carl Österlin et. als. sammanställning framgår hur konkurrerande markanvändning i
renbruksområden brett ut sig explosionsartat sedan 1950-talet. Utbredningen av skogsbruk,
gruvor, vindkraft och infrastruktur har intensifierats. Gruvdrift sedan millennieskiftet och
vindkraft 10-talet år senare. Detta har kunnat ske trots att många av de konventioner som
Sverige undertecknat till skydd för urfolk då varit i bruk. Om denna ”utveckling” får tillåtas
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fortsätta innebär det att Sverige, genom sina rättsskipande myndigheter och domstolar, skulle
göra sig skyldigt till uppenbara brott mot såväl nationell som internationell rätt.

Genom att varje enskilt tillståndsärende endast behandlar ett avgränsat mindre fragment av
hela det skyddsändamål (den samiska kulturen) som lagar och konventionstexter syftar till
att skydda, har konkurrerande markanvändning regelmässigt kunnat tillåtas på rennäringens
bekostnad. Denna fragmentering har lett domstolar och rättsskipande myndigheter att tro att
gällande svenska och internationella rättsregler endast ska prövas i förhållande till
omständigheterna det enskilda fallet. Konsekvensen har blivit att ”varje liten droppe bidragit
till att urholka stenen”. Österlins et. als. sammanställning visar med eftertryck att hänsyn vid
varje enskild prövning i stället måste tas till hela den samiska kulturens möjligheter att
överleva på sikt. Endast då skulle en domstol eller myndighet ta hänsyn till de
grundläggande syften som lett fram till skyddet för samisk kultur som idag utgör gällande
rätt.

Hans Lööfs redovisning av det långsiktiga alternativa nyttjandet av den mark som annars
skulle tas i anspråk för exempelvis ett stort gruvprojekt vänder på argumentationen om den
ekonomiska vinningen av inudstiprojekt. År 2009 prövade Mark- och miljööverdomstolen
tillåtligheten av en sökt kalktäkt på Gotland som planerades i och intill den numer omtalade
Ojnareskogen. Det sökande bolaget, Nordkalk, hade förlorat i första instans men spelade nu
ut sitt trumfkort. Verksamhetschefer från våra stålindustrier hördes om nödvändigheten av
att få tillgång till just den kalk som fanns på Gotland. Argumentet var att annan kalk var
sämre och hanteringen betydligt dyrare. Att avslå ansökan skulle därmed enligt dessa
industrimän få förödande ekonomiska konsekvenser.

Parallellt med stålindustrins ekonomiska argument låg Nordkalks påstående om en planerad
intäkt från det sökta kalkbrottet på bortåt 20 miljarder kronor som en ”våt filt” över hela
målet. Dessa bägge ekonomiska utgångspunkter var sannolikt av stor betydelse för Markoch miljööverdomstolens beslut att, med ändring av det tidigare domslutet, ge gruvbolaget
tillåtlighet till den sökta täkten. Hans Lööfs nationalekonomiska argument talar i motsatt
riktning - för en helt annan och långsiktig hushållning med naturresurserna; en hushållning
som på sikt kommer ge en betydligt större ekonomisk avkastning än den kortsiktiga
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mineralutvinningen. Detta argument kan inte överskattas i en rättssal där sökanden av
tradition tagit patent på de ekonomiska fördelarna med ett industriprojekt.

Sverige har undertecknat och ratificerat en mängd konventioner och direktiv som alla rör
skydd för urfolk. Enligt principen om fördragskonform tolkning ska svensk rätt, så långt det
bara är möjligt och inom ramen för lagens ordalydelse, av domstolar och myndigheter tolkas
på ett sätt som är förenligt med Sveriges konventionsåtaganden. Detta tillsammans med det
grundlagsskydd som framgår av ovan nämnda lagrum i regeringsformen, innebär att
samekulturen och därmed rennäringen är en exklusiv och fredad rättighet – inte bara en
rättighet bland andra som i alla lägen måste vägas mot andra intressen.

Den svenska grundlagen tar liksom internationell rätt avstamp i samers/urfolks rättigheter på
såväl ett övergripande som på ett individuellt plan. Annorlunda uttryckt omfattas (i) samers
rättigheter som kulturbärande urfolk, (ii) samebyar i sin egenskap av rättighetsinnehavare
och (iii) enskilda samers rättigheter, alla av det skydd som både svensk och internationell rätt
ger. Detta återspeglas emellertid alltför sällan i domar och beslut. Det är i stället helt
nödvändigt att domstolar och myndigheter intar ett helhetsperspektiv över rennäringens
alltmer krympande förutsättningar. För att dessa beslutsfattare i enskilda tillståndsärenden på
djupet ska förstå omfattningen av hur den konkurrerande markanvändningen successivt
tränger undan och på sikt marginaliserar rennäringen, kan Österlin et. als. arbete
förhoppningsvis fungera som en ögonöppnare. Den visuella beskrivningen av hur Norrland
kommer att perforeras av industriprojekt om tillstånd fortsätter att ges som tidigare är
talande.

Till detta ska läggas Hans Lööfs beskrivning av att den samhällsekonomiska lönsamheten av
framför allt gruvprojekt allvarligt kan ifrågasättas. Detta gäller inte minst på längre sikt då de
positiva konsekvenserna av ett industriprojekt klingat av och vi står med stora områden av
oanvändbar mark och med eviga kostnader för att förhindra läckor och utsläpp från de
magasin av gruvavfall som lämnats kvar. Låt oss hoppas att dessa tillskott till arbetet med att
främja en hållbar utveckling och en renskötsel på samernas villkor kan göra skillnad.

Stockholm den 5 augusti 2017
Johan Öberg, Carat Advokatbyrå
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