
  
 

Ämne: Bevarandestatus för världsarvet ’Laponia’ 
 

Bäste ambassadör, 
 

Jag har äran att till er översända ICOMOS/IUCN:s gemensamma tekniska 
granskning av dokumentationen som står i samband med den föreslagna 
gruvdriften vid Kallaks järnmalmsfyndighet av Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB), i 
närheten av världsarvet ’Laponia’. 

 
I synnerhet fokuserar den tekniska granskningen på bedömningen av 
konsekvenserna av den föreslagna utbyggnaden för det särskilt stora universella 
värdet (OUV), attributen som förmedlar OUV, villkoren för integritet och/eller 
autenticitet, och världsarvet ’Laponias’ vidare miljö. 

 
Som en slutsats av analysen i den tekniska granskningen är ICOMOS:s 
bedömning av skalan och allvarligheten i konsekvensen av det föreslagna 
utbyggnadsprojektet vid Kallak-gruvan att den skulle förefalla vara åtminstone 
måttlig/ogynnsam och följaktligen att den potentiella betydelsen av effekten eller 
den sammantagna konsekvensen skulle kunna anses vara stor/mycket stor, 
såsom framlagt i ICOMOS-vägledningen för kulturarvskonsekvensbedömningar 
(HIA) för kulturella världsarv (2011). När det gäller naturvärden, kan det, med 
erinran om att ingen reviderad miljökonsekvensbedömning (MKB) har inlämnats 
såsom begärt av de rådgivande organen i deras tekniska granskning 2016, noteras 
att den djupgående konsekvensbedömningen (april 2017) inte hänvisar till IUCN:s 
rådgivande not om miljöbedömning och inte fullständigt bedömer potentiella 
konsekvenser för arvets natur-OUV i linje med principerna i IUCN:s rådgivande not 
(såsom potentiella, indirekta och ackumulerade konsekvenser av transporter) och 
att den inte heller tar itu med potentiella konsekvenser av vatten-, energi- och 
markanvändningsanspråk. Dessutom verkar det finnas betydande luckor i den 
djupgående konsekvensbedömningen jämfört med ICOMOS-vägledningen för 
kulturarvskonsekvensbedömningar för kulturella världsarv (2011). IUCN och 
ICOMOS drar slutsatsen att det förefaller nödvändigt och skäligt för statsparten att 
överväga att söka en reviderad och utvidgad djupgående konsekvensbedömning 
som tillhandahåller en säkrare bas för att bedöma påverkan av den föreslagna 
utbyggnaden på världsarvet och som också genomförs i linje med principerna i 
IUCN:s rådgivande not för världsarv om miljökonsekvens  bedömning och baserad 
på uppdaterad information, innan något beslut fattas om att godkänna gruvdrift. 
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Därtill kommer att, med erinran om Beslut 37 COM 7 från Världsarvskommittén 
som uppmanar alla statsparter i Världsarvskonventionen och ledande industriella 
intressenter att efterleva ”no-go”-åtagandet från Internationella rådet för gruvdrift 
och metaller (ICMM) genom att inte tillåta utvinningsaktiviteter inom världsarv och 
genom att göra varje ansträngning för att säkerställa att gruvbolag belägna på 
deras territorium inte förorsakar någon skada på världsarv, i linje med paragraf 
6 av Världsarvskonventionen, behöver statsparten mycket noggrant beakta den 
potentiella stora/mycket stora skalan på den sammantagna ogynnsamma 
påverkan på attribut som förmedlar världsarvet ’Laponias’ OUV och dess integritet 
och autenticitet. 

 
Dessutom vore det till hjälp om all relevant dokumentation från sametinget (och all 
annan relevant dokumentation) kunde inlämnas till Världsarvscentret med 
eventuell reviderad förfrågan om rådgivning, eftersom sametingets roll klart är 
relevant för bedömningen av konsekvensen av den föreslagna utbyggnaden på 
världsarvet. 

 
Till slut bör statsparten erkänna vikten av rennäringen för världsarvet ’Laponias’ 
integritet och autenticitet och attributen som ligger till grund för kriterierna (iii) och 
(v) och beakta hur utövandet av rennäring utanför världsarvets gränser och som 
står i direkt samband med rennäring innanför världsarvet kommer att skyddas. 

 
Vi skulle uppskatta, om ni delade den bifogade tekniska granskningen (se bilaga) 
med era relevanta myndigheter och hålla Världsarvscentret informerat om sätten, 
som dessa rekommendationer tas hänsyn till. 

 
Världsarvscentret, ICOMOS och IUCN fortsätter att stå till statspartens förfogande 
för vidare förtydliganden eller bistånd. 

 
Jag tackar er för ert stöd och samarbete i genomförandet av 
världsarvskonventionen och förblir 

Er tillgivna 
 

 
Mechtild 
Rössler, 
direktör. 

 

Bilaga 
 

Kopior till: Svenska nationalkommittén för 
UNESCO:s nationella fokalpunkter för 
världsarv ICOMOS International 
IUCN 
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Bilaga 
 

ICOMOS/IUCN:s tekniska granskning av ”Föreslagen gruvdrift vid 
Kallaks järnmalmsfyndighet av Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB)”, i närheten av 
världsarvet ’Laponia’, mottagen av 

Världsarvscentret den 31 maj 2021. 



ICOMOS och IUCN:s tekniska 
granskning 

 
 

Världsarv Laponia 
Statspart Sverige 
Världsarvs-ID 774 
Inskrivningsdatum 1996 
Kriterier (iii) (v) (vii) (viii) (ix) 
Projekt Föreslagen gruvdrift vid Kallaks järnmalmsfyndighet av Jokkmokk Iron 

Mines AB (JIMAB) 
 
 

1. Bakgrund 
 

Den 5 november 2020 mottog ICOMOS och IUCN information från statsparten, via Världsarvscentret, 
innefattande uppdateringar om Kallaksgruvan-projektet inkluderande ett brev (odaterat) till 
Världsarvscentret från herr Per Stagnell, biträdande enhetschef, enheten för sektorer och industri vid 
svenska näringsdepartementet, och ett dokument med titeln Djupgående konsekvensbedömning, 
daterat april 2017. 

 
Ytterligare information tillhandahållen av statsparten till Världsarvscentret mottogs i januari 2021, 
bestående av ett andra brev från herr Stagnell till Världsarvscentret (daterat den 17 december 2020) 
som nämnde fyra bilagor och ett brev från herr Kurt Budge, VD för Beowulf Mining plc, skrivet för 
Jokkmokk Iron Mines AB:s (JIMAB) räkning, adresserat till herr Stagnell (daterat den 15 december 
2020). 

 
De fyra bilagorna till herr Stagnells brev mottogs av de rådgivande organen den 26 januari 2021. 

 
Den 9 februari 2021 mottogs ytterligare ett brev från herr Budge (daterat den 29 januari 2021), 
adresserat till Världsarvscentret. 

 
1.1 Förvaltning av världsarvet Laponia 
2011 upprättades förvaltningssystemet lett av organisationen Laponiatjuottjudus under en specifik 
regeringsförordning känd som Laponiaförordningen. Laponiatjuottjudus tog över förvaltningen av 
världsarvet från Länsstyrelsen i Norrbotten 2013. Intressenter är de nio samebyarna i Laponia (Mija 
Ednam är sameorganisationen för alla inblandade samebyar), två kommuner (Gällivare och Jokkmokk), 
Länsstyrelsen Norrbotten och Naturvårdsverket (för diskussion se Stjernström och andra, 2020). 

 
1.2 Sammanfattning av projektet under utvärdering 
Kallaks mineralfyndighet är belägen mellan Randijaur och Björkholmen i Jokkmokks kommun, 
Norrbottens län, söder om världsarvet Laponia. Fyndigheten var känd inte senare än på 1940-talet och 
på 1970-talet genomförde Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) omfattande utforskningar i 
området. Jokkmokk Iron Mines AB (JIMAB) har företagit prospektering i området sedan 2006. Bolaget 
innehar undersökningstillstånd beviljade av Bergsstaten: Kallak nr 1 (id 2006:197) och Kallak nr 2 (id 
2011:97). 

 
Enligt ett SGU-beslut daterat den 19 februari 2013 utpekades Kallak-fyndigheten som ett område av 
riksintresse för fyndigheter av värdefulla ämnen eller material som är av stor betydelse för landets 
försörjningsberedskap. JIMAB genomförde provbrytning vid Kallak sommaren 2013. Den brutna 
malmen (omkring 500 ton) transporterades till en anläggning i Finland för provbearbetning. Efter att 
försöksbrytningen hade slutförts, sanerades (rengjordes, jämnades och planterades) området enligt en 
plan 
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godkänd av tillsynsmyndigheten. Myndigheten godkände saneringsåtgärderna efter inspektion. På 
bolagets begäran återkallade länsstyrelsen provbrytningstillståndet i ett beslut daterat den 15 oktober 
2014. Provbearbetningen uppvisade gynnsamma resultat, dvs. att Kallak-malmen kunde bearbetas för 
att producera järnmalmskoncentrat med hjälp av enkla och beprövade metoder. 

 
2013 ansökte bolaget om en bearbetningskoncession för fyndighetens norra del, Kallak Norr eller 
Kallak nr 1. Det ansökta koncessionsområdet täcker cirka 103 ha. När de åtföljande installationerna 
inkluderas, skulle området täcka omkring 1 360 ha. Baserat på resultaten från den genomförda 
uppskattningen av mineralresurser, fyndighetens betydande antal ton och järninnehåll, finns det 
tillräcklig sannolikhet att den kan användas ekonomiskt. Gruvaktiviteten vid Kallak beskriven i ansökan 
för en bearbetningskoncession omfattade huvudsakligen följande: dagbrottsbrytning av malm, 
bearbetning av upp till 10 miljoner ton malm per år, avfallshantering av upp till 80 miljoner ton (cirka 
60 miljoner m3) av restmaterial från bearbetningsprocessen (avfallsmalm) gruvbrytning och 
avfallshantering av upp till 100 miljoner ton (cirka 60 miljoner m3) ofyndigt berg; konstruktion och drift 
av installationer för vattenvård, innefattande en klarningsdamm och diken och konstruktion av ett 
industriområde med byggnader, ytor och vägar för driften. Det kommer att bli utgående transporter 
av upp till 4,2 miljoner ton produkt per år. 

 
En miljökonsekvensbedömning (MKB) bifogades ansökan för att möjliggöra för bergmästaren att pröva 
ansökan om en bearbetningskoncession enligt minerallagen och huruvida den föreslagna 
markanvändningen kan betraktas som miljömässigt acceptabel. Bedömningen täckte också en 
avvägning av den planerade markanvändningen mot riksintresset enligt kapitel 3 och 4 av den 
nationella miljöbalken. Ett konstruktionsutkast av gruvdriften och lokaliseringen av installationer 
bildade basen för en beskrivning av konsekvenser i MKB:n, medan en mer detaljerad konstruktion 
skulle inlämnas i en ansökan om ett brytningstillstånd [ANMÄRKNING: Världsarvsintressen skyddas i 
svensk lag, bland annat genom kapitel 3 av miljöbalken (MB)]. 

 
MKB:n som bifogades ansökan prövades av Länsstyrelsen (Lst) i Norrbotten och andra parter. I 
remissförfarandet uttryckte Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Naturvårdsverket (NV) åsikten att MKB:n 
inte fullständigt bedömde påverkan av den föreslagna aktiviteten på kriterierna som ligger till grund 
för det särskilt stora universella värdet (OUV) hos världsarvet Laponia, särskilt kriterierna (iii) och (v), 
de som specifikt står i samband med samernas livsstil och rennäringen. I sin tekniska granskning 2016 
rådde ICOMOS och IUCN statsparten att genomföra en kulturarvskonsekvensbedömning (HIA) av den 
föreslagna utbyggnaden på världsarvet och att inlämna HIA:n och en reviderad MKB med en specifik 
bedömning av de potentiella konsekvenserna av den föreslagna gruvbrytningen på OUV, innefattande 
dess villkor för integritet, till världsarvscentret för granskning av de rådgivande organen och om så 
erfordras till världsarvskommittén, innan några oåterkalleliga beslut fattas. 

 
Som svar därpå genomförde JIMAB den djupgående konsekvensbedömningen om Kallak och 
världsarvet Laponia (april 2017). Denna är baserad på metoden för HIA:er upprättad av ICOMOS, 
såsom beskrivet i detalj i ICOMOS:s Vägledning för kulturarvskonsekvensbedömningar för 
kulturvärldsarv (2011). Beträffande bedömningen av naturvärden noterar IUCN att ingen reviderad 
MKB inlämnades och att den djupgående konsekvensbedömningen beaktar naturvärden men inte gör 
någon hänvisning till IUCN:s rådgivande världsarvsnot om miljöbedömning (IUCN:s rådgivande not)1. 

 
Den djupgående konsekvensbedömningen (djupgående KB:n) är organiserad i två sektioner: 

 
• bedömning av potentiella konsekvenser av gruvområdet; och 

 

1https://www.iucn.org/theme/world-heritage/resources/iucn-policies-world-heritage/environmental-assessment 

https://www.iucn.org/theme/world-heritage/resources/iucn-policies-world-heritage/environmental-assessment
https://www.iucn.org/theme/world-heritage/resources/iucn-policies-world-heritage/environmental-assessment
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• transport av malm från gruvan. 
 

Medan det kan noteras att gruvområdet är utanför världsarvet, går den föreslagna transportlänken 
(väg/järnväg) för transport av malm från gruvan tvärs igenom den sydöstra sektorn av världsarvet. 

 
Den här tekniska granskningen fokuserar på bedömningen av påverkan av den föreslagna utbyggnaden 
på Laponia-världsarvets OUV. 

 
1.3 Lokalisering av problem i förhållande till världsarvet 

 
1.3.1 Förhållande mellan Kallak och världsarvets OUV-attribut 
Kallak är beläget 34 km sydväst om världsarvets närmaste gräns och 45 km sydost om den närmaste 
gränsen. Oaktat vad som förefaller att vara ett betydande avstånd från världsarvet, finns det ett klart 
förhållande mellan Kallak och världsarvets attribut som ligger till grund för kriterierna (iii), (v), (vii), (viii) 
och (ix) och dess OUV. 

 
Den tillbakablickande beskrivningen av särskilt stort universellt värde (SOUV) för Laponia-området 
antogs 2016 (beslut 40 COM 8E) och bifogas denna tekniska granskning. 

 
Angående integritet nämner SOUV att: 

 
“I vissa avseenden har det pågående bruket av renskötsel anpassat sig till moderna tekniker, men det 
är fortfarande den huvudsakliga källan till livsuppehälle i det här området. Den avgörande faktorn när 
det gäller områdets integritet är påverkan på rennäringen...” 

 
Angående integritet uppger SOUV att: 

 
”Världsarvets integritet uttrycks av och upprätthålls genom det fortsatta samiska bruket av renskötsel 
och säsongsförflyttningen av hjordarna till fjällbetesmarker på sommaren. Existensen och utvecklingen 
av renskötsel är ett grundläggande villkor för överlevandet av samisk kultur.” 

 
Som förklarat i den djupgående KB:n (sid 9) har 9 av de 51 samebyarna i Sverige mark inom världsarvet, 
nämligen fjällsamebyarna Baste čearru, Unna tjerusj, Sirges, Jåhkågaska Tjiellde, Tuorpon och Luokta-
Mávas, och skogssamebyarna Udtja, Slakka och Gällivare. Det finns omkring 300 renskötare i dessa 
samhällen och ungefär 50 000 renar sammanlagt. Renskötare samlar ihop sig och flyttar sina renar 
mellan olika betesmarker och de flesta av dessa samesamhällen tillbringar bara en del av året 
(sommaren) i världsarvet. Världsarvet utgör bara 11 % av ytan, som samebyarna lever i och är 
beroende av. Följaktligen är rennäring som företas i världsarvet beroende av vidsträckt betesmark 
(särskilt för vinterbete) utanför världsarvet. Appendix 2 till nomineringsakten (1995; se också 
djupgående KB:n, sid 19) uppger att: 

 
“Det är tillgången till vinterföda, lav som växer på marken eller i träd, som vanligen bestämmer hur 
många renar en by kan ha.” 

 
1.3.2 Rennäring 
Den ansökta koncessionen vid Kallak har en direkt påverkan på rennäringen i samebyn Jåhkågasska 
Tjiellde och därigenom på världsarvets OUV. Rennäringsanalysen som genomfördes som en del av den 
ursprungliga MKB:n (se RAÄ/NV:s betänkande, november 2017, sid 5) som uppgav följande: 
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“Gruvan och dess anläggningar tar upp relativt små ytor av Jåhkågasska Tjielldes renbetesmarker. 
Emellertid är gruvan belägen på ett sådant sätt att den i den östra delen av samebyns åretruntmarker 
kommer att skära av samebyns norra flyttleder. Dessutom kommer projektet att innebära att samebyn 
kommer att förlora två viktiga betesområden och att ytterligare ett betesområde kommer att påverkas. 
Sålunda kommer flyttning från området att göras svårare och detta är särskilt problematiskt med 
avseende på vårflyttningen till höglandet [ANMÄRKNING – höglandet är i världsarvet], eftersom korna 
är dräktiga och känsliga för stormar och eftersom det t.ex. kan vara särskilt svårt att genomföra 
transport med lastbil. Höstflyttningen görs också svårare, eftersom renar normalt passerar genom 
området och stannar där för att beta och vila. Gruvan i sig utgör ett hinder för fri vandring och kan 
därför ha till följd att renar blir förhindrade att passera genom området. Till exempel kan renar bli kvar 
i vinterlandet under våren och sedan möjligen skapa indirekta problem på jordbruksfastigheters 
grönskande marker.” 

 
I februari 2017 utpekades ett nytt riksintresse för rennäring av sametinget. Detta nya riksintresse 
förstärker området kring Björkholmberget, mellan byarna Randijaur och Björkholmen, som ett 
nyckelområde inom Jåhkågasska Tjielldes åretruntmarker. Genom detta beslut har riksintresset för 
rennäring blivit geografiskt större i området nära den planerade gruvan. 

 
1.3.3 Malmtransport 
Den del av det planerade projektet som direkt påverkar världsarvet är transportlänken för förflyttning 
av malm från Kallak-området. Medan det kan noteras att de exakta transportlederna rapporteras som 
återstående att bestämma, är det planerade tillvägagångssättet att använda befintlig infrastruktur som 
går tvärs igenom den östra delen av världsarvet, där både en järnvägslinje (Inlandsbanan) och en 
europaväg/riksväg (E45) har sin sträckning. Det förefaller från den djupgående KB:n att transporter till 
denna nationella transportinfrastruktur kommer att ske via regionala vägar (väg 807 och 805). Den 
djupgående KB:n (sid 6, 15) hävdar att, enligt svensk lagstiftning, den detaljerade diskussionen av 
möjliga transportvägar och deras konsekvenser inte prövas förrän i den senare 
tillståndsansökansprocessen enligt miljöbalken. Det är RAÄ/NV:s åsikt (november 2017, sid 7) att 
bedömningen av lämplig markanvändning, innefattande den direkta och indirekta påverkan av 
transport av material från den föreslagna gruvan, “måste äga rum i koncessionsbedömningen i enlighet 
med minerallagen. Enligt miljöbalken kan detta inte göras senare i ärendet beträffande bedömning av 
licensansökan”. RAÄ/NV citerar prejudikatet från domen i Högsta förvaltningsdomstolen den 22 
februari 2016, ärende 2017-14 [Norra Karr] till stöd för denna åsikt. Denna åsikt delas av Länsstyrelsen 
(Lst) i Norrbottens län (sid 2) och Jåhkågasska Tjielldes sameby (mars 2018, sid 2-4). 

 
Denna åsiktsskillnad kan ha haft en påverkan på transportledernas och -alternativens detaljnivå 
presenterad i den djupgående KB:n. 

 
 

2. Analys av spörsmål i samband med konsekvenser för världsarvets OUV 
 

2.1 Gruvområdet 
Den djupgående KB:n (sid 18-20) anger huvuddragen i konsekvenserna, som den föreslagna 
utbyggnaden skulle innebära och diskuterar sedan hur stor påverkan skulle bli. 

 
Angående världsarvets kulturvärden uppger den djupgående KB:n att de positiva indirekta 
konsekvenserna av gruvprojektet är att det skulle stärka den lokala och regionala ekonomin och 
tillhandahålla fler människor och bättre resurser i Jokkmokks kommun. Dessa skulle gagna 
lokalbefolkningen, rennäringen och den samiska kulturen. De potentiella positiva konsekvenserna har 
inte bedömts. 
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Den djupgående KB:n erkänner följande negativa konsekvenser: 
 

• “Marken som kommer att tas i anspråk för gruvdrift är belägen på samebyn Jåhkågasskas 
åretruntmarker, vilket innebär att samebyns betesmark kommer att minska, särskilt när det 
gäller vinterbete. 

• Gruvområdet är beläget nära samebyns rastbetesmarker och dessutom kan gruvområdet 
inkräkta på en av samebyns flyttleder. 

• Indirekt påverkan från gruvbrytningen i form av buller, vibrationer, ljus och alstring av damm kan 
äga rum huvudsakligen i gruvans omedelbara omgivningar, vilket kan ha en påverkan på 
rennäring. Rennäring företas över stora och sammanhängande ytor och om påverkan uppstår i 
ett område (t.ex. Kallak) skulle det kunna leda till följdpåverkan på andra områden (t.ex. i 
Laponia). 

• Jokkmokks kommuns varumärke som en ’vildmarkskommun’ kan påverkas av etableringen av en 
gruva.” 

 
Vid en bedömning av hur stora de negativa konsekvenserna skulle vara på världsarvets kulturvärden 
uppger den djupgående KB:n (sid 19) att förutsatt att skadelindringsåtgärder vidtas, bedöms påverkan 
på rennäringen vara måttlig i gruvans omedelbara omgivningar. Den djupgående KB:n fortsätter med 
att i detalj beskriva skalan på konsekvenserna på följande vis: 

 
• Betet som kommer att påverkas är vinterbetet. Upp till maximalt 1 500 ha av Jåhkågasska 

Tjielldes åretruntmarker kommer att bli blockerade under tiden som gruvan är aktiv. 
• Ökad aktivitet kan betyda att Jåhkågasska Tjielldes renar blir störda. Tillsammans med ökningen 

i trafikvolymen och konstruktionen av nya servicevägar kommer detta att leda till ökad risk för 
kollisioner med renar. 

• Förlust av vinterbeten i området kring gruvan och störning av renarna skapar också en ökad risk 
för skingring och blandning av grannbyars renhjordar. Detta skapar extra arbete med att 
separera renhjordar och kan ha effekter på renbetescykeln för resten av året. 

• Den djupgående KB:n uppger att Jåhkågasska Tjielldes renhjord, med en vinterhjord på omkring 
4 500 renar, utgör mindre än 10 % av det totala antalet renar som använder världsarvet som 
betesmark och att gruvbrytningen “kan direkt påverka en liten andel av den påverkade 
samebyn”. Transporter i samband med gruvbrytningen “kan indirekt påverka hela samebyn och 
de angränsande samebyarna Sirges och Tuorpon.” 

• De flesta renarna och renföretagen som använder världsarvet påverkas varken direkt eller 
indirekt av gruvområdet. När gruvbrytningen upphör “kommer området att saneras och kommer 
igen att i betydande grad göras tillgängligt för rennäring.” 

 
Efter en bred diskussion om störningseffekter orsakade av gruvor och andra faktorer drar den 
djupgående KB:n slutsatsen att “påverkan av gruvområdet på Laponias kulturvärden bedöms, på grund 
av skydds- och försiktighetsåtgärderna som också kommer att vidtas för att begränsa påverkan, vara 
mindre.” 

 
Angående världsarvets naturvärden är den enda positiva påverkan av gruvprojektet som är upptagen 
att det skapar möjligheten till ”teknisk turism” och en allmän ökning i besökarantal, vilket också 
bedöms vara en negativ påverkan tillsammans med ljusförorening (sid 18). De potentiella positiva 
konsekvenserna har inte bedömts och den djupgående KB:n går inte in i någon detalj vid bedömningen 
av hur stora de negativa konsekvenserna skulle vara på världsarvets naturvärden. Den djupgående 
KB:n (sid 18-19) uppger att “gruvbrytningen vid Kallak-fyndigheten kommer troligen inte att påverka 
Laponias naturarvskriterier”. Ljusförorening bedöms som “marginell på grund av avståndet och 
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topografin” och påverkan av ökad turism bedöms vara mindre, även om den djupgående KB:n noterar 
att “projektet är fortfarande i ett tidigt stadium och dess omfång är svårt att bestämma”. 

 
2.2 Transport 
Den djupgående KB:n (sid 21 -25) anger huvuddragen i konsekvenserna, som den föreslagna 
utbyggnaden skulle innebära och diskuterar sedan hur stor påverkan skulle bli. 

 
Angående världsarvets kulturvärden uppger den djupgående KB:n att de positiva indirekta 
konsekvenserna av gruvprojektet och åtföljande transporter är att det skulle stärka den lokala och 
regionala ekonomin och tillhandahålla fler människor och bättre resurser för Jokkmokks kommun. 
Dessa skulle gagna lokalbefolkningen, rennäringen och det långsiktiga skyddet av Laponia. Förbättrad 
åtkomst skulle göra det enklare för renskötare att få tillgång till området och kan också få till resultat 
en ökning i antalet besökare och kunskaper om världsarvet. De potentiella positiva konsekvenserna 
har inte bedömts. 

 
Den djupgående KB:n (sid 23-24) erkänner följande negativa konsekvenser: 

 
• ”Transporter från Kallak till E45:an kan äga rum längs väg 805, som är ett rennäringsområde 

särskilt för samebyarna Jåhkågasska Tjiellde och Sirges men även för samebyn Tuorpon. 
Samebyarna som kan påverkas av transporter mellan Kallak och Gällivare längs Inlandsbanans 
järnväg och E4:an är Jåhkågasska Tjiellde, Sirges, Tuorpon, Slakka (tidigare Sierri) och Udtja, 
eftersom dessa transportkörningar kommer att passera genom deras rennäringsområden. 

• Ökade transporter kan förorsaka störning för rennäringen i form av buller, vibrationer och 
alstring av damm, såväl som ökad risk för kollisioner. 

• Ökade transporter kan också utgöra en barriäreffekt genom att den gör det svårare att korsa 
vägen och järnvägslinjen. Detta komplicerar traditionell rennäring med flyttning mellan vinter- 
och sommarbeten. Det gör det också svårare för renarna att ströva fritt, vilket händer i området. 

• Väg 805 är en tillfartsväg till Kvikkjokk och Laponias södra delar. Trafiken från 
gruvområdet kan också öka risken för trafikavbrott. 

 
Vid bedömningen av hur stora de negativa konsekvenserna skulle vara på världsarvets kulturvärden, 
börjar den djupgående KB:n (sid 24-25) med att uppge att den slutliga transportlösningen från 
gruvområdet till europaväg E45 ännu inte har etablerats. Det nämns att “en pumprörledning, vilken 
skulle reducera risken för trafikavbrott, och andra alternativ kan övervägas,” men dessa diskuteras 
inte. 

 
När det gäller vägbaserad trafik skulle antalet transportkörningar med lastbil från gruvområdet vara 
150-180 per dag, vilket innebär att det skulle bli en väsentlig ökning av tung godstransport längs väg 
805 mellan Björkholmen och öster om Vaikijaur, nära E45:an. Denna sektion av väg 805 är dragen i 
rennäringsområden för samebyarna Jåhkågasska Tjiellde, Sirges och i viss utsträckning Tuorpon. Den 
djupgående KB:n uppger att korsningspunkter för vilda djur skulle kunna upprättas vid strategiska 
punkter för att reducera barriäreffekten som den ökade trafiken kan ge upphov till. 

 
Den djupgående KB:n påpekar också som en följd av den ökade trafiken att det skulle finnas ett behov 
av att förstärka och möjligen bredda väg 805 för att förbättra trafiksäkerheten och flytta vägen genom 
byn Vaikijaur. 

 
Det uppges i den djupgående KB:n att transporter längs väg 805 påverkar en mindre andel av 
rennäringen i världsarvet. Förutsatt att de föreslagna skyddsåtgärderna vidtas bedöms påverkan på 
Laponias kulturvärden vara måttlig/mindre. 
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Antalet transportkörningar på räls som skulle stå i samband med transporten av malm från den 
föreslagna gruvan på Inlandsbanan längs sektionen från Jokkmokk till Gällivare uppskattas till 3-4 per 
dag, enkel riktning, följaktligen 6-8 tågkörningar per dag med returresor. Korsningspunkter för vilda 
djur kan vara lämpliga för att reducera barriäreffekten såväl som staket för att minimera risken för 
kollisioner. 

 
Den djupgående KB:n (sid 25) drar slutsatsen att “påverkan av transporter på Laponias kulturvärden 
bedöms vara mindre, förutsatt att körningar i syd-nordlig riktning görs på räls och åtgärder vidtas längs 
transportleder för att reducera barriäreffekten och risken för kollisioner.” 

 
Angående världsarvets naturvärden uppger den djupgående KB:n att det kan finnas positiva 
konsekvenser förbundna med förbättrade vägar och järnvägstjänster, såsom ökande tillgänglighet och 
besökarantal. Emellertid har de potentiella positiva konsekvenserna inte bedömts. 

 
Den djupgående KB:n (sid 23-24) erkänner följande negativa konsekvenser på naturvärdena: 

 
• ”Framtida transporter av malm från gruvan kommer att leda till ökad trafik på den befintliga 

vägen och/eller befintliga järnvägen som idag går tvärs genom Laponia (Inlandsbanans 
järnvägslinje eller europaväg E45). Vägtrafik leder till alstring av damm, buller, utsläpp och 
vibrationer som kan påverka flora och fauna nära vägen. Järnvägstransporter leder till liknande 
störningar. 

• Direkt påverkan av transporter uppstår huvudsakligen, om ny mark tas i anspråk för nya väg- 
eller järnvägssektioner. 

• En negativ påverkan av transporter skulle kunna ta sig uttryck i en ökad barriäreffekt, eftersom 
järnvägen och vägen skulle användas oftare än vad som är fallet för närvarande. Detta skulle 
kunna påverka ekologiska och biologiska processer (kriterium (viii)). Dessutom kan det 
argumenteras om ökad trafik kan ha en negativ estetisk påverkan (kriterium (vii)).” 

 
IUCN erkänner att den djupgående KB:n (sid 24) uppger att även om det ännu inte finns någon slutlig 
transportlösning etablerad, har gruvbolaget “klargjort att det inte kommer att välja något 
transportalternativ som sträcker sig längs en ny nordlig/nordostlig led genom Natura 2000-området 
Jelka-Rimakåbbå”. 

 
Förutsatt att transporter från Jokkmokk till Gällivare äger rum på den befintliga järnvägen, bedömer 
den djupgående KB:n (sid 24) denna påverkan på världsarvets naturvärden som marginell om 
“åtgärder vidtas längs transportleder för att reducera barriäreffekten”. Emellertid har inte de negativa 
konsekvenserna av vägtrafik, alstring av damm, buller, utsläpp, vibrationer, såväl som direkta 
konsekvenser av markanspråk och negativa estetiska konsekvenser, bedömts. 

 
 

3. Bedömning: konsekvenser för attribut som förmedlar OUV, på villkoren för integritet och/eller 
autenticitet, och på den vidare miljön 

 
3.1 Inledning 
Vid bedömningen av den föreslagna utbyggnadens konsekvenser för attributen som förmedlar 
Laponias OUV och för dess integritet och autenticitet är det viktigt att ha i åtanke nyckelrollen som 
rennäringen och den samiska livsstilen har genom att ligga till grund för kriterierna (iii) och (v) och 
världsarvets OUV. SOUV uppger att den avgörande faktorn när det gäller världsarvets integritet är 
påverkan på rennäringen och att världsarvets autenticitet uttrycks av och upprätthålls genom det 
fortgående samiska bruket av renskötsel och säsongflyttningen av hjordar till fjällbeten på sommaren. 

 
Vägledning för kulturarvskonsekvensbedömningar för kulturvärldsarv producerad av ICOMOS (2011) 
erkänner att betydelsen av effekt, eller sammantagen påverkan (ogynnsam eller gynnsam), måste 



8  

bedömas i termer av kulturarvstillgångens värde. Eftersom påverkan av den föreslagna utbyggnaden 
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på ett världsarv (Laponia) beaktas, skulle värdet av arvstillgången betraktas som ”mycket högt”; en 
plats med erkänd internationell betydelse inskriven som ett världsarv med attribut som förmedlar dess 
särskilt stora universella värde (se ICOMOS:s Vägledning 2011, sid 8-10 och appendix 3A). 

 
Beträffande bedömningen av konsekvenser för naturvärden kan det noteras att ingen reviderad MKB 
har inlämnats som begärt av de rådgivande organen i deras tekniska granskning 2016 och medan den 
djupgående Kb:n betraktar naturkriterierna som noterade på annat ställe, hänvisar den inte till IUCN:s 
rådgivande not. Specifika principer i IUCN:s rådgivande not som inte är införlivade innefattar till 
exempel bedömningen av indirekta eller ackumulerade effekter av identifierade konsekvenser, 
identifiering av alternativ och lindringsåtgärder för konsekvenser för naturvärden. Den djupgående 
konsekvensbedömningen kan därför inte anses ha fullständigt och på lämpligt vis bedömt 
konsekvenserna för världsarvets OUV och attributen som ligger till grund för kriterierna (vii), (viii) och 
(ix). 

 
3.2 Gruvområdet 
Som påpekat av RAÄ och NV i deras betänkande (november 2017, sid 6), och citerande den 
administrativa planen för världsarvet, är rennäringsaktiviteter som genomförs nära det planerade 
gruvområdet direkt och funktionellt förbundna med rennäring genomförd inom världsarvet. Samebyn 
Jåhkågasska Tjiellde bedöms vara av stor vikt för rennäring i världsarvet. Såsom påpekat i 
rennäringsanalysen som genomfördes för den ursprungliga MKB:n och citerades ovan är det klart, 
medan gruvan och dess anläggningar tar upp relativt små ytor av Jåhkågasska Tjielldes 
renbetesområden, att gruvan kommer att ha en negativ påverkan på samebyns renskötsel och -bete, 
inbegripet en allvarlig påverkan på flyttlederna norrut mot världsarvet. Således kommer det att finnas 
en påverkan på denna samebys potential att fortsätta med nomadisk renskötsel i och utanför 
världsarvet, vilket är erkänt som avgörande för världsarvets integritet och autenticitet (för perspektivet 
från Laponiajuottjudus, se Stjernström och andra, 2020, 7). 

 
I februari 2017 utpekade sametinget ett nytt riksintresse för rennäring och betonade vikten av området 
runt Björkholmsberget, mellan byarna Randijaur och Björkholmen, som ett nyckelområde av 
Jåhkågasska Tjielldes åretruntmarker. Genom detta beslut har riksintresset för rennäring blivit 
geografiskt större i området nära den planerade gruvan. I sin bedömning förefaller den djupgående 
KB:n inte fästa någon ökad vikt vid det här utpekandet som riksintresse vad beträffar utbyggnadens 
potentiella påverkan. Emellertid är det enligt RAÄ:s och NV:s betänkande (november 2017) så att detta 
utpekande som riksintresse är av “stor vikt för världsarvets OUV”. RAÄ och NV rekommenderar att 
Länsstyrelsen “betraktar påverkan på Laponia-världsarvet som större än vad som koms fram till [i den 
djupgående KB:n]” (RAÄ/NV, November 2017, sid 6). 

 
I sitt bidrag gör Länsstyrelsen (november 2017, sid 9-11) bedömningen att, oavsett den föreslagna 
utbyggnadens direkta eller indirekta påverkan på världsarvets värden, måste riksintresset för rennäring 
äga företräde framför riksintresset för värdefulla ämnen och material. Angående världsarvet noterar 
Länsstyrelsen att den föreslagna gruvan kan få som resultat ”en risk att Laponias kulturvärden påverkas 
ogynnsamt i en utsträckning som kan vara av vikt för världsarvets integritet och autenticitet. 

 
Som beskrivet i detalj ovan är slutsatsen i den djupgående KB:n (sid 19), förutsatt att 
skadelindringsåtgärder vidtas, att påverkan på rennäringen i gruvans omedelbara omgivningar skulle 
vara måttlig/mindre (negativ). Med skydds- och försiktighetsåtgärder för att begränsa påverkan på 
Laponia-områdets kulturvärden, bedöms påverkan på världsarvet vara mindre (negativ) (djupgående 
KB, sid 20). 
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I avsnitt 3.3.1 (sid 12), anger den djupgående KB:n ett antal “miljökonsekvenser och andra 
konsekvenser”, som inte diskuteras vid bedömningen av potentiella konsekvenser av gruvområdet och 
transport av malm från gruvan (sid 18-20). Dessa innefattar en sänkning av grundvattennivåerna, 
uppdämning av ytvatten (inbegripet konstruktion av avfallsdammar) och energiproduktion. Den 
djupgående KB:n (sid 12) uppger att “påverkan kan lokalt bli relativt stor, allt eftersom vattendrag och 
mindre sjöar i de omedelbara omgivningarna sätts i bruk, inbegripet för en avfallsdamm och en 
lagringsdamm”. Det deklareras vidare att avfallsdammar inte kommer att avlägsnas efter att 
gruvdriften har slutat och att de påverkade vattendragen därför inte kommer att återställas. Den 
potentiella påverkan på hydrologi, vattendragsförbindelser och vattenstress diskuteras inte. Om man 
också noterar Länsstyrelsens kommentar (sid 12) att gruvan “kommer att få som resultat ett 
oåterkalleligt intrång i naturen och en varaktig påverkan på pågående markanvändning”, är det viktigt 
att detta bedöms på lämpligt vis. 

 
I sitt brev till Världsarvscentret (daterat den 15 januari 2021) nämnde herr Kurt Budge, VD för Beowulf 
Mining plc, att gruvbolagets vision är att bygga “en gruvdrift som drivs med förnybar el”. Den 
djupgående KB:n tar emellertid inte itu med hur energi för gruvdrift skulle produceras eller vilka 
potentiella konsekvenser detta skulle kunna ha på världsarvets OUV. Uppmärksamhet bör fästas vid 
angivelser i SOUV beträffande beaktanden av konsekvenser av förnybar energiproduktion på 
världsarvet, när det gäller potentiella (vindkraft) och förgångna (vattenkraft) konsekvenser. 

 
Den djupgående KB:ns bedömning tar inte tillräckligt itu med den direkta funktionella och 
landskapsmässiga länken mellan rennäring i det föreslagna gruvområdet och i världsarvet, som 
beskrivet i detalj ovan. Den tar inte heller itu med de potentiella direkta, indirekta och ackumulerade 
konsekvenserna för naturvärden som ekologiska processer och landskapets och det hygrologiska 
systemets förbindelser. Om man erkänner RAÄ:s och NV:s åsikt beträffande kvaliteten hos 
bedömningen i den djupgående KB:n, skulle det förefalla lämpligt att betrakta påverkan på världsarvet 
som att det åtminstone får som resultat en måttlig (negativ) förändring. I enlighet med ICOMOS:s 
Vägledning för kulturarvskonsekvensbedömningar för kulturvärldsarv (2011, 9-10) när det gäller 
betydelsen av effekt eller sammantagen påverkan på världsarvet, skulle denna blir stor/mycket stor. 

 
3.3 Transport av malm från gruvområdet 
Vid bedömningen av konsekvensen av transport av malm från gruvan är det viktigt att erkänna att 
detta berör transporter söder om världsarvet, längs de regionala vägarna 807 och 805, europaväg E45 
och Inlandsbanans järnväg, och inom och norr om världsarvet på de två senare lederna 
(Inlandsbanan/E45). 

 
Det inlämnade utlåtandet från Jåhkågasska Tjiellde (mars 2018) påpekar att befintliga gruvor (Aitik och 
LKAB:s gruvor i Kiruna och Gällivare) påverkar rennäring och världsarvet, genom konflikter om mark 
mellan de konkurrerande industrierna (gruvbrytning och rennäring), den finansiella påverkan på 
berörda samebyar och svårigheter att rekrytera unga människor för rennäringen. Det inlämnade 
utlåtandet påpekar att dessa gruvor hade påbörjat driften, innan Laponia-området skrevs in på 
världsarvslistan och att ingen av dem transporterar sin malm genom världsarvet. 

 
Som noterat ovan beaktar inte den djupgående KB:n transportalternativen fullständigt och hävdar att, 
enligt svensk lagstiftning, den detaljerade diskussionen av möjliga transportvägar och deras 
konsekvenser inte prövas förrän i den senare tillståndsansökansprocessen enligt miljöbalken. Det är 
RAÄ/NV:s åsikt (sid 7) att bedömning av lämplig markanvändning, inbegripet den direkta och indirekta 
påverkan av materialtransport från den föreslagna gruvan, “måste äga rum i koncessionsbedömningen 
i enlighet med minerallagen. Enligt miljöbalken kan detta inte göras senare i ärendet beträffande 
bedömning av licensansökan.” RAÄ/NV uppger att de har svårigheter att 
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bedöma hur transportfrågan kommer att påverka rennäringen, eftersom det inte finns “något 
transportalternativ 
utsett av bolaget”. 

 
Emellertid verkar det råda en viss förvirring om denna punkt, eftersom det inlämnade utlåtandet från 
Länsstyrelsen (November 2017, sid 7) hänvisar till sex olika transportalternativ som “bolaget 
inlämnade i sin ursprungliga ansökan om gruvkoncession och i den djupgående konsekvensanalysen, 
som bolaget inlämnade den 28 april 2017...två undersökningsalternativ kvarstår.” Dessa alternativ 
diskuteras inte fullständigt i den djupgående Kb:n, där det nämns att andra transportalternativ kan 
beaktas. 

 
Som beskrivet i detalj ovan är slutsatsen i den djupgående Kb:n, förutsatt att skadelindringsåtgärder 
vidtas, att påverkan på rennäringen i gruvans omedelbara omgivningar och söder om världsarvet skulle 
vara måttlig/mindre (negativ). Med skyddsåtgärder vidtagna längs transportleder för att reducera 
barriäreffekten och risken för kollisioner, och förutsatt att transporterna går på räls, bedöms påverkan 
på världsarvets kulturvärden som mindre (negativ). 

 
Denna bedömning tar emellertid inte itu tillräckligt med den direkta funktionella och landskapsmässiga 
länken mellan rennäring i och runt omkring det föreslagna gruvområdet, sträckande sig österut till 
Jokkmokk och världsarvet, som beskrivet i detalj ovan. Den tar inte heller tillräckligt itu med potentiella 
direkta, indirekta och ackumulerade konsekvenser av en potentiell väsentlig ökning i tunga 
godstransporter längs väg 805, alstring av damm, buller, utsläpp och vibrationer från både ökad väg- 
och järnvägstrafik, såväl som direkta konsekvenser av markanspråk för infrastruktur, på vegetationen 
och vilda djurs förflyttningar som är en del av naturvärdena. 

 
Om man erkänner RAÄ:S och NV:s åsikt beträffande kvaliteten hos den djupgående KB:ns bedömning 
och deras åsikt angående påverkan från transporter genom Laponia-området på världsarvet att det 
finns “ett behov av att bedöma påverkan på Laponia i enlighet med alternativet som har störst 
påverkan på rennäringen” (RAÄ/NV november 2017, sid 7), skulle det förefalla lämpligt att betrakta 
påverkan på världsarvet som att den får som resultat åtminstone en måttlig (negativ) förändring. I 
enlighet med ICOMOS:s Vägledning för kulturarvskonsekvensbedömningar för kulturvärldsarv (2011, 
9-10) vad beträffar betydelsen av effekten eller den sammantagna påverkan på världsarvet skulle 
denna vara stor/mycket stor. 

 
Sammantaget anser ICOMOS och IUCN att transportinfrastrukturen förbunden med den föreslagna 
gruvan är en kärnkomponent av projektförslaget och gruvans pågående drift, och alla föreslagna 
alternativ måste därför beaktas fullständigt i konsekvensbedömningsprocessen, innan något beslut 
fattas för att godkänna gruvdrift. 

 
 

4. Slutsatser 
 

4.1 Resultat av analyserna 
Den sammantagna slutsatsen av den djupgående konsekvensbedömningen är att det skulle bli en 
måttlig negativ påverkan i gruvområdet och en mindre, negativ påverkan på de kulturbaserade 
kriterierna för världsarvet Laponia. Om man använder ICOMOS:s Vägledning för 
kulturarvskonsekvensbedömningar för kulturvärldsarv (2011, 9-10) för att bedöma betydelsen av 
effekten eller den sammantagna påverkan av den ogynnsamma förändringen, som uttryckligen 
erkänns i den djupgående KB:n, skulle detta innebära att det skulle bli en måttlig/stor negativ påverkan 
på världsarvet. 

 
Emellertid är det så att, baserat på den detaljerade analysen framställd ovan i avsnitt 3, anser ICOMOS 
att denna slutsats väsentligen underskattar den ogynnsamma påverkan av förslaget av följande skäl: 
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• Den djupgående KB:n erkänner inte det direkta funktionella och landskapsmässiga 
förhållandet mellan rennäring i det föreslagna gruvområdet och i världsarvet och behovet av 
att bedöma konsekvenser av den föreslagna utbyggnaden på världsarvets attribut i detta 
sammanhang; 

• Den djupgående KB:n erkänner inte kravet att beakta påverkan av den föreslagna utbyggnaden 
i förhållande till världsarvets mycket höga kulturarvsvärde och på dess attribut, som förmedlar 
världsarvets särskilt stora universella värde, dvs. betydelsen av effekt eller sammantagen 
påverkan. 

 
Mot denna bakgrund är ICOMOS:s bedömning av skalan på och allvarligheten i den föreslagna 
utbyggnadens påverkan att den förefaller vara åtminstone måttlig ogynnsam och att följaktligen den 
potentiella betydelsen av effekt eller sammantagen påverkan skulle kunna anses vara stor/mycket stor, 
såsom framställt i ICOMOS:s Vägledning för kulturarvskonsekvensbedömningar för kulturvärldsarv 
(2011). 

 
Vad beträffar naturvärden drar den djupgående KB:n slutsatsen att det inte skulle bli någon påverkan 
från gruvdriften på världsarvets naturkriterier. Med erinran om att ingen reviderad 
miljökonsekvensbedömning (EIA) har inlämnats såsom begärt, kan det noteras att den djupgående 
konsekvensbedömningen (april 2017) inte hänvisar till IUCN:s rådgivande not och inte fullständigt 
bedömer potentiella konsekvenser på världsarvets natur-OUV i linje med principerna i IUCN:s 
rådgivande not (såsom potentiella, indirekta och ackumulerade konsekvenser av transporter) och att 
den inte heller tar itu med potentiella konsekvenser av anspråk på vatten-, energi- och 
markanvändning. En lämplig bedömning av de potentiella konsekvenserna på världsarvets naturvärden 
borde fullbordas i linje med principerna i IUCN:s rådgivande not, baserad på uppdaterad information, 
innan något beslut tas att godkänna gruvdrift. 

 
4.2 Rekommendationer 

 
4.2.1 No-go-åtagande 
Beslut 37 COM 7 från Världsarvskommittén, (del III) uppmanar alla statsparter i 
världsarvskonventionen och ledande industriella intressenter att efterleva ”no-go”-åtagandet från 
Internationella rådet för gruvdrift och metaller (ICMM) genom att inte tillåta utvinningsaktiviteter 
inom världsarv och genom att göra varje ansträngning för att säkerställa att gruvbolag belägna på deras 
territorium inte förorsakar någon skada på världsarv, i linje med paragraf 6 av konventionen. 

 
Rekommendation: 

1. Den potentiella stora/mycket stora skalan på den sammantagna ogynnsamma påverkan på 
attribut som förmedlar världsarvet Laponias OUV och på dess integritet och autenticitet, enligt 
ICOMOS-bedömningen, behöver beaktas mycket noggrant av statsparten inom ramen för 
Beslut 37 COM 7 från Världsarvskommittén. 

 
4.2.2 ICOMOS:s Vägledning för kulturarvskonsekvensbedömningar för kulturvärldsarv RAÄ och NV 
(november 2017) uppger att de är “oförmögna att fullständigt bedöma om 
bedömningsdokumentationen [dvs. den djupgående KB:n] i sin helhet tillräckligt beskriver påverkan 
på villkoren för att genomföra rennäring i Laponia”. 

 
Den djupgående KB:n (sid 6) anger själv att “analysen av möjlig påverkan på Laponia är till stor del 
baserad på 
information och analyser som bolaget har producerat i tidigare ansökningsdokument”. 

 
Det förefaller som det finns betydande luckor i den djupgående KB:n vid en jämförelse med ICOMOS:s 
Vägledning för kulturarvskonsekvensbedömningar för kulturvärldsarv (2011). 
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Till exempel: 
• Jåhkågasska Tjielldes samebys inlämnade utlåtande (februari 2018) uppger att det inte finns 

någon överenskommelse eller pågående dialog med gruvbolaget angående försiktighets- och 
skyddsåtgärder. Detta förefaller gå stick i stäv med rådet i ICOMOS:s vägledning (2011, 
sid 5) att “tidigt samråd med relevanta parter, inbegripet varje påverkat samhälle, är 

viktigt.” 
• För världsarv beskriver ICOMOS:s vägledning (2011, sid 6) kärndokumentationen som SOUV och 

identifieringen av attribut som förmedlar OUV. I fallet Laponia förefaller det, trots att en 
tillbakablickande SOUV antogs 2016, som om det inte finns någon direkt referens till SOUV i den 
djupgående KB:n. 

• ICOMOS:s vägledning (2011, sid 7) anger att produktion av platskartor eller tematiska kartor 
eller planritningar nästan alltid behövs för att påvisa undersökningsresultaten och spörsmålen 
som tas upp. I den djupgående KB:n finns det tre allmänna platskartor, men inga detaljerade 
eller storskaliga kartor eller ritningar för att illustrera nyckelpunkter och spörsmål. 

• Problemen med diskussion om alternativ för transport av malm från den föreslagna gruvplatsen 
har beskrivits i detalj tidigare. 

 
Rekommendation: 

2. Mot denna bakgrund förefaller det nödvändigt och skäligt för statsparten att överväga att söka 
en reviderad och utvidgad djupgående konsekvensbedömning som tillhandahåller en säkrare 
bas för att bedöma konsekvensen av den föreslagna utbyggnaden för världsarvet och som 
också genomförs i linje med principerna i IUCN:s rådgivande not för världsarv om 
miljöbedömning. 

 
4.2.3 Sametingets bedömning 
Det inlämnade utlåtandet från Jåhkågasska Tjielldes sameby (februari 2018) i avsnitt 3.3 uppger följande: 

 
”Sametinget, som är en myndighet med stor kunskap om rennäring som sådan och den relevanta 
rennäringen i området och bland annat har ansvaret för att säkerställa att allmänintresset rennäring 
skyddas för framtiden, har gjort bedömningen att gruvkoncessionen inte kan godkännas. Sametinget, 
på likadant sätt som Länsstyrelsen, anser att gruvetablering i området kommer att påtagligt göra 
rennäring svårare och att riksintressena inte är kompatibla och att rennäringen ska ges företräde. 
Sametinget har gjort bedömningen att gruvetablering kommer att få som resultat att rennäringen och 
sameekonomierna på lång sikt försvinner från Jokkmokks kommun, vilket inte är kompatibelt med 
tillämplig lagstiftning.” 

 
Sametingets roll är påtagligen relevant i bedömningen av den föreslagna utbyggnadens påverkan på 
världsarvet. Emellertid är det så att, medan det ofta hänvisas till sametingets roll och åsikter i 
dokumentationen (som ovan) inlämnad av statsparten, har ingen direkt kommunikation från 
sametinget självt inlämnats. 

 
Rekommendation: 

3. Det skulle vara till hjälp om all relevant dokumentation från sametinget (och all annan relevant 
dokumentation) kunde inlämnas till Världsarvscentret med eventuell reviderad förfrågan om 
yttrande. 

 
4.2.4 Rennäring 
Riksantikvarieämbetet har nyligen publicerat en Nationell strategi för världsarvsarbetet (2019). Denna 
innefattar ett åtagande att säkerställa skyddet av världsarv. Den nämner att enligt nationell lagstiftning 
är specifika bestämmelser tillämpliga på världsarvet Laponia; 
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Laponia-förordningen. Rennäringslagen (1971) och rennäringsförordningen (1993) säkerställer det 
rättsliga skyddet för rennäring i Laponia. 

 
Rekommendation: 

4. Om man erkänner vikten av rennäringen för världsarvet Laponias integritet och autenticitet 
och attributen som ligger till grund för kriterierna (iii) och (v), bör statsparten beakta hur bruket 
av rennäring utanför världsarvets gränser och som står i direkt samband med rennäring 
innanför världsarvet kommer att skyddas. 

 
 

ICOMOS och IUCN fortsätter att stå till statspartens förfogande för vidare förtydliganden av 
ovanstående eller bistånd, om så erfordras. 

 
 
 
 
 

ICOMOS, Charenton-le-Pont, 
Frankrike IUCN, Gland, Schweiz 
Maj 2021 

 
Bilagor: 1. Beskrivning av särskilt stort universellt värde 

2. Bibliografi 
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Bilaga 1: Tillbakablickande beskrivning av särskilt stort universellt värde (Beslut 40 COM 8E) 
 

Laponia-området, beläget i nordligaste Sverige, är en storslagen vildmark med höga berg, urskogar, 
enorma träsk, vackra sjöar och välbevarade älvsystem. Det innehåller områden med enastående 
skönhet, såsom Sareks snötäckta fjäll, de stora fjällsjöarna Padjelanta/Badjelánnda och det 
omfattande floddeltat i Rapadalen. Pågående geologiska, biologiska och ekologiska processer har 
bildat en mängd olika naturliga miljöer som bevarar en rik biologisk mångfald, innefattande många 
fauna- och floraarter som är typiska för den norra fennoskandinaviska regionen. 

 
Urfolket samerna bebor de norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland, nära den norra 
polcirkeln. Inom Laponia-området leder samerna varje sommar sina renhjordar mot fjällen genom 
detta landskap. Lantliga landskap med växling av betesmark av detta slag var en gång vanliga över 
hela det norra halvklotet. Emellertid har dessa livsstilar nedärvda från förfäderna, baserade på 
säsongsmässig flyttning av boskap, gjorts omoderna eller övergivits i många delar av världen, vilket 
gör världsarvet till ett av de sista och bland de största och mest välbevarade av de få som återstår. 

 
Arkeologiska kvarlevor vittnar om ankomsten av tidiga invånare i Laponia-området för 6000 till 7000 
år sedan. Området var troligen bebott mot slutet av den sista istiden, omkring 10 000 år före nutid, 
men inget belägg för detta har hittats. De bosatta var nomadiska jägare och samlare, som livnärde sig 
på vilda renar och spår av deras bosättning återfinns i form av eldstäder och husgrunder. Tämjandet 
av renar började för omkring två tusen år sedan. Det utvecklades gradvis och på 1500- och 1600-talen 
var samisk migration med renhjordar i en årlig cykel fullt etablerad. 

 
Idag lever samerna i fjällen under sommaren, särskilt i den västra delen av världsarvet nära de stora 
sjöarna. Familjegrupper bor i stugor, som har ersatt de traditionella bostäderna. Det finns inga 
sommarläger i världsarvets östra del; de samiska renägarna där bor i grannbyarna och -kommunerna. 

 
Kriterium (iii): Laponia-området vittnar på ett enastående sätt om renskötseltraditionen och är ett av 
de sista och utan tvivel största och bäst bevarade exemplen på ett område med växling av betesmark, 
ett bruk som en gång var utbrett i norra Europa och som går tillbaka till en tidig etapp i människans 
ekonomiska och sociala utveckling. 

 
Kriterium (v): Laponia-området är ett enastående exempel på traditionell markanvändning, ett 
kulturlandskap som återspeglar samefolkets från förfäderna nedärvda livsstil, baserad kring 
säsongsmässig renskötsel. 

 
Kriterium (vii): Världsarvet uppvisar en stor mängd olika naturfenomen med enastående skönhet. De 
snötäckta fjällen i Sarek och Sulidälbmá är inte bara magnifika att beskåda men är också en lärobok i 
glaciärrelaterad geomorfologi. De stora fjällsjöarna i Padjelanta, med fjällkulissen på den svensk-
norska gränsen har exempellös skönhet. Den omfattande Rapadalen bildar en total kontrast med 
fjällområdena. Särskilt nämnvärda är dess mycket aktiva deltaområde, omgivande klippor och avskilda 
bergsformationer med tvärbranta fronter som dyker ner i deltat. Existensen av samekultur som sträcker 
sig från traditionella björk- och torvkåtor till samtida stugor höjer världsarvets estetiska värde. 

 
Kriterium (viii): Det nominerade området innehåller alla processer förbundna med glaciäraktivitet 
såsom U-formade dalar, moräner, talussluttningar, moränkullar, närvaro av stora flyttblock och 
forsande glaciärströmmar. Det har enastående exempel på is- och frostverksamhet i tundramiljö 
innefattande formering av polygoner och ett område av palsar som kollapsar och växer på ett effektfullt 
sätt. Glaciärälvar som har sitt ursprung i snöfälten fortsätt att skära sig genom berggrunden. Stora kala 
ytor illustrerar det här 
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vittringsfenomenet. Världsarvet innehåller också ett vittnesbörd om att människor har varit en del av 
dessa ekosystem i sju tusen år. 

 
Kriterium (ix): Det vidsträckta myrkomplexet Sjávnja/Sjaunja är det största i Europa utanför Ryssland. 
Det här området är praktiskt taget omöjligt för människor att tränga sig in i utom på vintern. Laponia-
området har ursprunglig barrträdsskog med datering som indikerar upp till 700 års ålder. Naturlig 
växling fortsätter här obehindrat. 

 
Integritet 

 
Världsarvet, som nästan helt är statsägd och rättsligt skyddad, bildar en sammanhängande enhet 
bortsett från en smal remsa som har skurit bort ett älv- och sjösystem från Stora Sjöfallets nationalpark 
för vattenkraftsutbyggnad och skapandet av den konstgjorda sjön Stora Lulevatten. Detta 
vattenkraftssystem (utanför världsarvet) är inte föreslaget för expansion och anses inte vara ett hot 
mot världsarvets integritet. Den enda vattenkraftsutbyggnaden inne i världsarvet är en i mycket mindre 
skala med en enda regleringsstruktur och reglerad sjö nära Vietas i den östra sektorn av Stora Sjöfallet. 
Denna småskaliga enhet är inte föreslagen för expansion. Å andra sidan finns det en pågående 
diskussion om vindkraftverk precis utanför Laponia-området som skulle kunna vara ett möjligt hot mot 
världsarvets visuella integritet. 

 
I vissa avseenden har det pågående bruket av renskötsel anpassat sig till moderna tekniker, men det är 
fortfarande den huvudsakliga källan till livsuppehälle i det här området. Den avgörande faktorn när det 
gäller områdets integritet är påverkan av rennäringen, som, enligt svensk lag, är en rätt som garanteras 
samefolket. Samerna behåller sina traditionella rättigheter beträffande bete, avverkning, fiske och jakt 
samt införandet av hundar i de skyddade områdena. 

 
Möjligheten att skapa ett gränsöverskridande världsarv med tillägget av det angränsande 
Tysfjord/Hellemo-fjordlandskapet i Norge (sålunda med tillägg av en marin förbindelse och betydande 
kännemärken på lägre höjd) har diskuterats. Norska naturvårdsmyndigheter har studerat möjligheten 
att bilda en nationalpark av regionen i fråga. 

 
Autenticitet 

 
Världsarvets integritet uttrycks av och upprätthålls genom det fortsatta samiska bruket av renskötsel 
och säsongsförflyttningen av hjordarna till fjällbetesmarker på sommaren. Existensen och utvecklingen 
av renskötsel är ett grundläggande villkor för överlevandet av samisk kultur. 

 
Autenticiteten hos själva landskapet och den övergripande processen med växling av betesmark och 
säsongsmässigt renbete upprätthålls i hög grad. Samiska renskötares användning av motortransporter 
är emellertid ett nyare fenomen. Skäl kan anföras för att den inte är mer än en tillämpning av teknisk 
utveckling i ett traditionellt syfte, men den har en potentiellt skadlig och irreversibel påverkan på den 
naturliga miljön och behöver tas itu med genom ledningsaktioner. 

 
Samekulturens byggnader är synliga belägg för den fortgående närvaron av renskötselaktiviteter i 
området. De sträcker sig från traditionella björk- och torvbostäder, som kallas kåtor, till samtida stugor. 

 
De arkeologiska lämningarna i världsarvet vittnar om mänsklig användning av landskapet för omkring 
6000-7000 år sedan och belägg för steget från renjakt till renskötsel är spridda över hela området. 
Sammantaget är de i gott tillstånd, men bara en tredjedel av världsarvet har varit föremål för 
systematisk arkeologisk undersökning, och bara 300 lämningar har dokumenterats så att de kan 
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övervakas beträffande status och skador. Det är mycket viktigt att de återstående områdena undersöks 
för att bedöma bevarandegraden på andra arkeologiska lämningar och identifiera lämpliga 
konserverings- och ledningsåtgärder. 

 
Skydds- och ledningskrav 

 
Världsarvet när statligt ägt till 99 % och består av fyra nationalparker och två naturreservat. De 
skyddade områdenas rättsliga status och förvaltningsordningar syftar till en strikt nivå på 
vildmarksskyddet, samtidigt som infödda människors rättigheter garanteras. Andra områden är delvis 
skyddade av miljöbalken och kulturmiljölagen (1988:950). Arkeologiska lämningar och kulturplatser 
förbundna med samerna är strängt skyddade enligt bestämmelserna i kulturmiljölagen (1988:950). 
Betydelsen av myrkomplexet Sjávnja har erkänts genom dess utnämning till Ramsar-plats. Sedvanerätt 
och rennäringslagen skyddar samefolkets rätt att idka renskötsel i världsarvet och deras traditionella 
rättigheter beträffande bete, avverkning, fiske och jakt. 

 
Riksantikvarieämbetet har det övergripande ansvaret för världsarvsimplementering och 
Naturvårdsverket (NV) är ansvarigt för naturarv. Sedan 2011 är “Laponiatjuottjudus-föreningen”, 
innefattande företrädare från alla berörda parter (som har en överenskommen gemensam förklaring 
om Laponia-områdets värden), rättsligt ansvarig för gemensam förvaltning av världsarvet. Denna icke 
vinstdrivande, lokalbaserade förening med samisk majoritet innefattar två kommuner, nio 
samesamhällen (genom Mijà Ednam, som på samiska betyder “vårt land”), Länsstyrelsen (Lst) 
Norrbotten och NV. Skapat för att säkerställa att samerna är inblandade i beslutsfattande i alla etapper 
av förvaltningsplanering och -implementering, måste konsensus nås i alla större beslut. Ett 
regelramverk som tar hänsyn till lokal utveckling och en förvaltningsplan för hela området har 
upprättats. Som en del av processen har parterna kommit överens om nya regler, som inte längre 
begränsar renskötselrätter. Infrastruktur, innefattande ett besökscentum vid Stora Sjöfallet/Stuor 
Muorkke för att understödja presentation av världsarvet, är på plats. 

 
Bevarande av biologisk mångfald i världsarvet har inbegripit studier om högprofilerade arter såsom en 
populationsstudie av den hotade jaktfalken i Laponias fjällregioner och årliga undersökningar av 
häckande pilgrimsfalkar och havsörnar. Inventering av stora rovdjur (såsom brunbjörn, järv, lodjur och 
kungsörn) genomförs i samarbete med lokala samebyar och Länsstyrelsen. Små däggdjurs 
populationstätheter i delar av Laponia övervakas på tvåårsbasis och ett miljöövervakningsprogram för 
rara fjällväxter i Padjelanta/Badjelánnda-delen av Laponia har påbörjats. 
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• Den/det aktuella administrations- och förvaltningsplanen/systemet för världsarvet Laponia 
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