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Öppet brev till Ibrahim Baylan angående Gruvetablering vid Gallok 
 
 
Sámiid Riikasearvi (SSR), Sirges och Jåhkågasska samebyar vill med anledning av den senaste tidens 
händelser, bland annat UNESCOs svar på regeringens förfrågan om yttrande samt Beowulf Minings 
öppna brev till ER framföra följande. 
 
UNESCOs rekommendationer till Sveriges regering var tydliga, de miljöundersökningar som krävs 
innan exploateringar som hotar världsarv har inte utförts på korrekt sätt. Detta ska ställas mot vad 
bolaget hävdat sedan starten, att påverkan på världsarvet kommer utebli, det är tydligt att bolagets 
slutsatser inte är korrekta i denna del. 
 
Den renskötsel som bedrivs inom den unika naturen i Jokkmokks är en av de två grunderna som 
världsarvet vilar på. 

Lika viktigt är det att regeringen också tar i beaktande att Gallok ligger inom samiska traditionella 
områden, inom dessa områden måste de samiska representanternas inställning väga tungt, särskilt 
om det handlar om åtgärder som kan komma att påverka den samiska markanvändningen såsom 
renskötsel.[1] 

Slutligen vill SSR och samebyarna påminna om att en gruvetablering i Gallok är samhällsekonomiskt 
olönsam [2], infrastruktur saknas samt de världen som riskerar förloras för alltid kommer långsiktigt 
att ge betydligt större världen tillbaka till samhället än den kortsiktiga exploateringen av området. 
Vi menar att det med all tydlighet framgår av ingivna yttranden, handlingar som ingivits till 
regeringen samt UNESCOS yttrande, att en gruvetablering i Gallok inte är möjlig eller tillåtlig. Utifrån 
detta menar vi att det regeringen nu kan fatta ett beslut om avslag på Beowulfs ansökan om 
bearbetningskoncession. 
 
Dag som ovan enligt uppdrag 
 
 
Jenny Wik Karlsson 
Förbundsjurist Sámiid Riikkasearvi 
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[1] NJA 2020 s 3, p 92-93 (Girjasmålet) har Högsta domstolen klargjort att vid rättstillämpning där det 
är fråga om att väga olika faktorer mot varandra ska samernas intresse av att kunna vidmakthålla sin 
kultur, däribland renskötseln, tillmätas särskild vikt 
[2] Länsstyrelsen i Norrbotten, Yttrande över Regeringskansliets begäran om komplettering gällande 
ansökan om bearbetningskoncession för Kallak K nr. 1 i Jokkmokks kommun Ert dnr. 
N2017/04553/FÖF 

 


