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1. Inledning
Med anledning av att LKAB nu miljöprövar sin samlade verksamhet vid Kiirunavaara, strax
väster om Kiruna tätort i Kiruna kommun, ska även en konsekvensanalys avseende
gruvverksamhetens påverkan på renskötseln inom Gabna och Laevas samebyar tas fram.
LKAB:s verksamhet är belägen inom Laevas samebys åretruntmarker, men konsekvenserna
av gruvbrytningen drabbar även Gabna sameby. Denna analys har som syfte att analysera de
samlade konsekvenserna för renskötseln inom Gabna och Laevas samebyar av den nu
pågående gruvverksamheten i Kiruna. Arbetet har sin bakgrund i det samarbetsavtal som är
upprättat mellan samebyarna och LKAB, där det slås fast att LKAB vid upprättandet av
miljökonsekvensbeskrivningar eller andra beslutsunderlag, ska undersöka konsekvenserna
för renskötseln i ett kumulativt perspektiv.
Analysen inleds med ett kort metodavsnitt. I de kommande kapitlen beskrivs samebyarnas
årstidsland på en övergripande nivå innan markanvändningen i och runt Kiruna diskuteras i
ett historiskt perspektiv. Därefter redogörs för de konsekvenser nuvarande gruvverksamhet
medför både för renen, människan och landskapet för att sedan avslutas med en kumulativ
analys över de samlade intrången i samebyarna.

2. Metod
Till grund för denna konsekvensanalys ligger det arbete som samebyarna tidigare genomfört
tillsammans med LKAB och som utmynnade i en form av metodhandbok ”Kumulativa
konsekvenser för rennäringen – en beskrivning av hur kumulativa konsekvenser för
rennäringen kan presenteras med exempel från Gabna och Laevas samebyar”.
Metodhandboken beskriver hur en kumulativ analys kan tas fram med hjälp av samebyarnas
RenGIS samt en anpassad ROS-modell. ROS-modellen1, är en risk- och sårbarhetsanalys
som tagits fram av norska myndigheter för arealplanläggning i Norge, som anpassats för att
kunna riskklassificera de konsekvenser för rennäringen som beskrivs i konsekvensanalysen.
I analysen beskrivs konsekvenserna uppdelat på människa, ren och landskap, vilka sedan
riskklassas utifrån om de medför en viss påverkan, omfattande lokal påverkan, omfattande
regional påverkan eller omfattande påverkan för hela samebyn.
Konsekvensanalysen bygger på den kunskap som samebyns renskötare har om de djur och
de marker de sköter om vilket dokumenterats genom samtal med både personer i
samebyarnas arbetsgrupper samt med samebyns olika medlemmar.
För Laevas sameby har arbetsgruppen bestått av samebyns ordförande Niila Inga (som även
arbetat fram kartmaterialet), Tor-Erik Huuva, Katarina Inga, Inga-Maria Stoor och Per-Erik
Stenberg.
Gabna samebys arbetsgrupp har bestått av Tomas Kuhmunen, Per-Martin Kuhmunen, LarsAnders Kuhmunen, Peter Svonni och Stefan Pokka. De kartor över Gabna sameby som
används i analysen är framtagna av Tomas Kuhmunen.
Bearbetning av texter samt analys är genomfört av Ragnhild Nilsson och Anders Blom.
Materialet är granskat och godkänt av samebyarnas arbetsgrupper och alla de citat som
används är godkända av informanterna själva i de fall det inte anges källor på annat sätt.
1

ROS-analyser i arealplanlegging, Veileder 20.06.2013, Plan- og temadatautvalget i Oslo
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Istället för att genomföra intervjuer med enskilda medlemmar bjöds samebyns medlemmar
in för att fritt samtala kring olika teman som fysisk/psykisk hälsa, kulturmiljö/språk,
djurhälsa etc. Samtalen genomfördes på samiska och spelades in för att därefter transkriberas
och översättas. Källmaterialet är helt och hållet samebyns egendom och överlämnat till dem
vid arbetets slut.

3. Malmbrytning i Kiruna - en historisk sammanfattning
Bergen Kiirunavaara och Luossavaara nämns första gången i mineralsammanhang 1696 i en
skrivelse från bokhållare Mört på Kengis bruk och så småningom nådde informationen
Kunglig Majt. En expedition utrustades och nådde 1736 Jukkasjärviområdet. Där träffade
expeditionen samen Amund Amundson Mangi som kände väl till sitt renbetesland och kunde
därför peka ut vägen till järnbergen som låg på hans mark. Den belöning som Amund
Amundson Mangi erhöll var skattefrihet och en gåva på 100 riksdaler silvermynt. Grunden
till det LKAB som idag är verksamt i Kiruna grundades 1890. Den 18 december detta år
konstituerades Luossavaara Kiirunavaara Aktiebolag.

Samernas och renskötarnas livssituation förändrades för alltid i och med gruvdriften. Det
renbetesland som de brukat sedan urminnes tid krympte trots att riksdagen genom en
odlingsgräns beslutat att dessa skulle fredas. Kiruna byggdes just där samerna brukade beta
med sina renar.
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3.1 LKAB och samerna
När gruvdriften inleddes på allvar i Norrbotten i slutet av 1800-talet innebar det stora
förändringar för människorna som bodde och hade sin näring där. Samerna påverkades av
gruvdriften och den infrastruktur som byggdes upp kring den. När gruvverksamheten och
samhället Kiruna anlades bröt staten mot den odlingsgräns riksdagen beslutat om 1867. Det
beslutet fattades i samband med den så kallade avvittringen som då genomfördes.
Avvittringen innebar att mark som av tradition ägts av kronan, eller staten, nu avskildes och
kom att tillfalla enskilda personer. Ovanför odlingsgränsen fick inga nybyggen anläggas,
utan marken skulle enbart användas som renbetesland.2
Riksdagens beslut följdes emellertid inte i praktiken. När gruvsamhällena Kiruna och
Tuolluvaara etablerades påverkades samernas marker och byar. Tuolluvaara placerades till
exempel mitt i flyttleden, vilken användes för säsongsflyttningar för de samebyar som idag
heter Gabna och Laevas. LKAB disponenten Hjalmar Lundbohm var fullt medveten om
konsekvenserna av gruvnäringen och järnvägen för den renskötande samiska befolkningen.
Han engagerade sig starkt i samernas situation genom brev till politiker, konstnärer och
författare. Han tog också initiativ till en serie vetenskapliga publikationer om samer inom
olika ämnesområden. Lundbohm var en stark anhängare till doktrinen ”lapp skall vara lapp”.
Den innebar att de renskötande samerna inte skulle integreras i industrisamhället, varken
näringsmässigt eller kulturellt. På så sätt skulle den samiska renskötselkulturen bevaras för
framtiden. Om samerna fick kontakt med ”civilisationen” kunde de frestas att överge sin
nomadiserande tillvaro. Under Lundbohms tid var rasbiologi ett område på stark
frammarsch, och han hade ett stort intresse av denna lära. Han stödde bland annat de
rasbiologiska undersökningar i Torne lappmark som bedrevs av det i dag ifrågasatta Statens
Institut för rasbiologi.
Allt sedan Hjalmar Lundbohms dagar in till modern nutid har relationerna mellan de
renskötande samerna och LKAB styrts av ett förhållningssätt som varit präglat av
härskartekniker och brist på jämställdhet och respekt. Den 3 juni 2013 tecknades ett
samverkansavtal mellan Gabna och Laevas samebyar och LKAB. För första gången ingicks
då en överenskommelse som är baserad på ömsesidig respekt för rättigheter och som
uttrycker en uttalad vilja att inte rennäringen, på grund av gruvdriften, skall tvingas till att
backa från den nivå som verksamheten vid avtalstecknandet befann sig på.

4. Gruvbrytningen i Kiruna idag
Gruvbrytningen i Kiruna bedrevs inledningsvis i form av dagbrottsverksamhet. På 1950talet när dagbrottet blev för stort och kanterna för branta övergick man successivt till
underjordsbrytning. År 1962 övergav man helt dagbrottsbrytningen. Man hade då orter i
bergets liggsida och lät dagbrottet fyllas igen av de gamla gråbergshögarna. Malmen släpptes
nu ned genom schakt i berget och kördes ut med tåg för vidare järnvägstransport till Narvik.

2

Boken om LKAB, LKAB och Centrum för Näringslivshistoria, 2015; Persson, Curt, 2013
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Gruvbrytningen i Kiruna har kommit att påverka rennäringen allt mer under de år som
förflutet sedan början av 1900-talet. Förutom själva gruvbrytningen har infrastruktur i form
av järnväg, kraftledningar etc. tillkommit. Genom teknikutveckling och nya investeringar
har omfattningen av verksamheten gradvis kunnat ökas. 2015 producerades i
Kirunagruvorna 27 297 900 ton malm. Genom att ungefär tre fjärdedelar av allt avfall i
Sverige kommer från gruvindustrin så innebär det naturligtvis att stora områden i Kiruna
påverkas av restprodukter från gruvbrytningen.
Kiruna står nu inför den oerhörda utmaningen att flytta delar av en hel stad. Flyttningen
innebär inte bara att hus rivs och nya kommer till. All infrastruktur som finns i Kiruna
kommer också att påverkas och förnyas. Nya vägar kommer till, nya kraftledningar skapas
mm. Alla de infrastrukturella förändringarna kommer att få stor betydelse för rennäringens
fortsatta existens i området.
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4.1 LKAB:s industriområde i Kiruna
LKABs industriområde vid Kiirunavaara är beläget ca 1 km sydväst om Kiruna stad, Kiruna
kommun, Norrbottens län. Kiruna kommun har ca 23 000 invånare, varav drygt 18 000
invånare i tätorten (2016).
Gruvindustriområdet avgränsas i nordväst av Goddegobba/Peuravaara (fd. Viscaria
gruvindustriområde), i väst av myrmarksområdet Gironáhpi/Kiirunavuoma, i norr av sjön
Luossajávri/Luossajärvi samt i söder av sjön Meahčče Rahkkurjávri/Mettä Rakkurijärvi. I
öster utgör resterna av dagbrottet och gamla gråbergstippar en avgränsning mot den nyligen
omlokaliserade vägen mot Nikkaluokta. Söder och väster om industriområdet passerar
järnvägen, Malmbanan.
All brytning av malm i Gironvárri/Kiirunavaara sker under jord, i huvudsak från en stor
sammanhängande malmkropp, Kiirunavaaramalmen, även kallat KUJ (Kiirunavaara Under
Jord), men även i mindre skala i Konsuln som ligger strax söder om Kiirunavaaramalmen.
Norr om gruvområdet ligger NIO (Nya Industriområdet), med bl.a. manskapshus,
centralförråd, kontors- och verkstadsbyggnader.
Strax nord till nordväst om NIO finns malmbangården som ansluter till ett terminalområde,
UNIO (Upplag Nya Industriområdet) där i huvudsak lastnings- och lossningsverksamhet och
upplagshantering bedrivs.
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Förädlingsanläggningarna är belägna på Gironvárris/Kiirunavaaras västra sluttning, det så
kallade SAK-området för sovrings-, anriknings- och kulsinterverk (pelletsverk), drygt 2 km
väster om Kiruna tätort. Väster om SAK-området, till största delen på
Gironáhpi/Kiirunavuoma, är deponier för sidoberg och anrikningssand (sand- och
klarningsmagasin) belägna.
Lokaliseringen av ovan angivna områden i förhållande till Kiruna tätort framgår av
översiktskartan nedan.
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4.2 Brytningsmetoder
Kiirunavaara malmkropp är skivformig och stupar ca 65 grader i östlig riktning.
Malmkroppen är 4 km lång med en medeltjocklek på omkring 80–100 m och ett djup om
minst 1500 m. Malmen från gruvan processas till färdiga produkter i sovrings-, anrikningsoch pelletsverken.
Brytningsmetoden är skivrasbrytning, vilken innefattar momenten tillredning (ortdrivning),
rasborrning, laddning och sprängning, raslastning, transport och uppfodring till sovringsoch förädlingsverksamheten. Tillredning eller ortdrivning innefattar borrning, sprängning
samt bergförstärkning och är en förberedande aktivitet innan den egentliga malmbrytningen
på varje skiva. När tillredningen på en skiva färdigställts vidtar rasborrningen som också är
en form av förberedande aktivitet i syfte att skapa ett visst geometriskt mönster av borrhål
som kan laddas med emulsionssprängämne.
När en skiva är rasborrad påbörjas den egentliga malmbrytningen. Detta sker av
berghållfasthetsskäl enligt en för varje malmkropp individuell s.k. utbackningsplan.
Principen är att starta längst in i en tvärort genom att ladda borrkransarnas borrhål med hjälp
av en laddrobot och därefter spränga en krans i taget. Sprängning sker för närvarande varje
natt mellan kl. 01:15 och 01:45, men speciella sprängningstider förekommer fram till kl.
03:00. Efter sprängning faller malmen ned i tvärorten på respektive brytningsnivå som lastas
i störtschakt som mynnar i underliggande huvudnivå för transport till krosstationer och
efterföljande påfyllningsnivå för skiparna som uppfordrar malmen till sovringsverket ovan
jord.
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Sidobergsmaterial (även kallat gråberg) är den huvudsakliga restprodukten som bildas i
verksamheten och den kan delas in i tre typer; anläggningsgråberg i
underjordsverksamheten, samt sovringsgråberg och anriknings- sand i verken ovan jord.
Mindre volymer av tillrednings-gråberget transporteras direkt från gruvan till
gråbergsupplag ovan jord. Sovringsgråberget separeras, som nämnts ovan, ut i
sovringsverket och transporteras därefter i huvudsak till sidobergsdeponier (även kallat
gråbergsupplag). Sidobergsdeponiernas lokalisering framgår av översiktsbilden nedan.
Nuvarande utbredningsområde för deponierna har en begränsad livslängd och samebyn har
inte accepterat de alternativ som hittills presenterats pga alltför omfattande konsekvenser för
samebyns renskötsel.

Anrikningssanden transporteras som slurry (anrikningssand och vatten) till sandmagasinet
där den deponeras genom sedimentation, varefter vattnet avleds till klarningsmagasinet där
ytterligare sedimentering sker. Från klarningsmagasinet pumpas vattnet tillbaka till en av de
två klarvattenreservoarerna. Överskottsvatten bräddas från klarningsmagasinet till
Rakkurisystemet och vidare till Gálaseatnu/Kalixälven. Nuvarande dammar beräknas kunna
användas fram till 2033.
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Översiktsbild sandmagasin och klarningsmagasin vid LKAB:s anläggning i Kiruna Foto
LKAB (LKAB: Underlag till konsekvensklassificering av dammarna B-R-O och R-S-F
enligt utformningsförslag från förprojekteringen 2011.)

Översikt över området nedströms de berörda dammarna. Pilarna markerar förväntad
flödesväg för vattnet som frigörs vid ett dammbrott, vilken löper genom sjöarna Mettä
Rakkurijärvi samt Rakkurijärvi för att sedan nå Kaalasjärvi, ett biflöde till Kalixälven Sandoch klarningsmagasinet i Kiruna (LKAB: Underlag till konsekvensklassificering av
dammarna B-R-O och R-S-F enligt utformningsförslag från förprojekteringen 2011.)
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FALL 1A – dagens utformning av sandmagasin – med beräknad inflödeshydrograf
(simulering I). Vattenutbredning nedströms dammarna vid dammbrott enligt fall 1A; damm
B-R-O går till brott på sträckan B-R vilket antas leda till ett följdbrott i damm R-S-F. Visad
vattenutbredning erhålls 7,5 timmar efter att dammbrott initierats i damm B-R-O. (LKAB:
Underlag till konsekvensklassificering av dammarna B-R-O och R-S-F enligt
utformningsförslag från förprojekteringen 2011.)
Ett eventuellt dammbrott skulle som visas få stora konsekvenser för Laevas sameby, dels
kortsiktigt då vattenflödena och sanden skär av samebyns betesmarker samt utgör en
säkerhetsrisk för samebyns renskötare, men även långsiktigt då sand och andra restprodukter
kommer att påverka betesmarkerna negativt.
På området UNIO hanteras, processas och lagras tillsatsmedlen kvartsit, dolomit, kalksten
samt olivin. Här sker också betongtillverkning, krossning, siktning och lagring av KMR4,
samt krossning av sovringsgråberg. Tidigare krossades även sekunda pellets på UNIO men
från och med våren 2013 är denna hantering flyttad till SAK-området. Tillsatsmedel
transporteras på bil från UNIO upp till SAK-området, medan sekunda KMR-materialet körs
ner från SAK till UNIO.
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Processvattensystemet i Kiruna är uppdelat i ett inre system och ett yttre system. I båda
systemen sker återcirkulering av vatten i så stor omfattning som möjligt. Överskottsvatten i
systemet bräddas från klarningsmagasinet till Rahkkur/Rakkuri vattensystem.
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5. Rennäring i Kiruna – en historisk sammanfattning3
Samebygränserna som de ser ut idag fanns inte i ett historiskt perspektiv. Siidorna som
nyttjade området kom från det som efter 1886 blev Rautasvuoma och Kaalasvuoma dvs
nuvarande Gabna och Laevas samebyar. Före gruvans, stadens och järnvägens tillkomst var
Giron- och Luossavárriområdet vår- och höstbetesland. Men när gruvbrytningen kom igång
och Ofotenbanan byggdes omintetgjordes möjligheterna att bedriva renskötsel där.
På vårarna betade renhjordarna på Giron- och Luossavárri där vinden blåst bort snön och
barfläckar bildats. Här kunde en siidagrupp stanna hela våren. Runt bergen finns stora
myrmarken; Gironáhpi, Biekkusáhpi och Duolloáhpi som tidigt blev bara så att kalvningen
kunde ske här innan flyttningen till sommarlandet i juni månad. Ännu på 1910-talet försökte
en familjegrupp stanna med renhjorden över sommaren i Hárrečearru, tre mil norr om
Luossavárri, men detta försök misslyckades. I och med gruvdriften förstördes detta
sammanhängande betesområde.
När det tidigare odelade Luossa- och Giron-området övertagits av gruvdriften, Kiruna
samhälle och Ofotenbanan, måste man börja använda landet norr om Luossavárri som
höstbetesland. Här fanns fyra rengärden. Ett vid sluttningen av Goddevárri norr om
Luossavárri vilket var ett skiljningsgärde där byns gemensamma renhjord delades i mindre
vintergrupper. Ett annat gärde fanns norr om Čietnalisjávri, här mjölkades renarna under
höstarna ända till 1920-talets början. Ytterligare ett gärde fanns öster om Mávnavárri, här
skedde också skiljning och slakt.
Efter skiljningen som utfördes i Buollánorda (Laevas) under november månad stannade man
i höstlanden en tid, flytten till vinterlanden påbörjades oftast under december månad. En del
stannade i området runt Eatnamvárri, någon runt Gironáhpi och någon i området runt
Viedovárri. Gironvárri/Gironáhpi-området räckte ungefär en månad, man betade sakta mot
Galppas (Kalixfors) mot älven för att senare fortsätta österut längs älven. De siidor som var
på norra sidan använde flyttleden över Luossajávri och senare över Meahccerahkkurjávri
vidare mot Aptasjávrrit när Luossajávri-leden stängdes.
I Gironaáhpiområdet var myrbetet utmärkt med många kallkällebäckar och täta dungar där
gräset höll sig grönt längre. När myrbetet tog slut betades de låga bergen Goddegobba,
Nihkágobba, Larsenagobba, Soahkkegobba, Badusvárri och torrbackarna på Gironáhpi
såsom Salmogielas, Monkkágielas och Juovvagielas. Gironvárri betades sist innan man
påbörjade flytten mot vinterlanden Allt eftersom gruvan växte förändrades användningen av
Gironvárri, först till uppsamlingsområde och senare uteslutande till rastbete. Den sista tiden
kunde bara södra sluttningen användas och då endast enstaka gånger när andra rastbeten var
förbrukade. ”En gång när vi kom flyttande var det siidat överallt och vi var tvungna att sätta
upp hjorden på Gironvárri över natten för att inte sammanblandas med de andra grupperna”
Ragnvald Pingi 2017.
Om en siida efter renskiljningen, på grund av betestillgången, valde att hålla sina renar på
insidan av samebyns spärrstängsel, fanns det en oskriven regel inom samebyn att man inte
fick flytta sina renar genom spärrstängslet igen utan att köra renhjorden genom ett rengärde.
Detta för att möjliggöra för samebyns medlemmar att skilja ut eventuella kvarlämnade renar
3

Hufva, Lars i Kiruna 100-års boken, 2000
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som kommit in i siidan. Detta gjordes i björkrengärden i Buoddomohkki, Badusvárri eller
närmare stambanan beroende på var man höll siidan. Vid behov kunde också ett nytt
rengärde huggas om det var svårt att ta sig till något av de befintliga.
Spärrstängslena uppfördes ursprungligen efter beslut av lappväsendet för att förhindra att
renhjordarna skulle komma in på fjällbrukarnas myr-och ängsslåtter och förstöra skörden.
1886 års renbeteslag gav bönderna rätt till ersättning vid eventuella skador, renägarna
bötfälldes om det inträffade. Stängslet var gjort av björk och uppfördes av renskötarna enligt
dagsverken som fördelades efter renlängden eller auktionerades ut. Dess sträckningar och
ändamål har förändrats under tiden, i takt med att myrslåttret avvecklades och närområdet
runt Kiruna blev svårt att bruka som renbete drogs stängslet så långt österut som möjligt för
att maximalt kunna nyttja betesresursen i höstlanden och förhindra att renen själv strövar till
vinterlanden obevakat.

På våren när man kom västerut avslutades flytten ofta direkt väster om stambanan, man
stannade på Gironvárri, Eatnamvárri eller Viedovárri beroende på vilken väg man kom med
hjorden. Renvajorna kalvade i dessa områden och först när barmarksperioden kom släpptes
hjordarna västerut upp på fjället. Återigen betades myrarna eftersom tuvor tidigt tinar fram
och de många kallkällorna i området erbjöd tidig grönska. Laven på björkarna var också ett
viktigt näringstillskott.
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Bild: Den historiska användningen av marken runt Giron/Kiruna

De absolut största förändringarna runt Kiruna var när flyttleden på Luossajávri stängdes, och
när dammarna byggdes. Händelserna medförde radikala förändringar i renskötseln för
Laevas sameby.
Sista gången samebyarna flyttade med renhjordarna över Luossajávri var 1937 och den sista
renrajden gick över sjön 1946. Innan dess hade det fortfarande gått att flytta genom staden.
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Mellan kyrkan och platsen där före detta Parkskolan ligger fanns en hed, där rajden gjorde
uppehåll under tiden matvaror inhandlades.
Man har också flyttat längs Nohkanjávri, men den sjön torrlades senare för gruvdrift. Där
det idag ligger gråbergstippar, vid nordvästra änden av Nohkanjávri, låg det kåtalägerplatser.
Ända till slutet av 1940-talet kunde man flytta med renhjorden längs landsvägen, öster om
Kiruna C eftersom biltätheten var så låg. Vidflyttningen fanns vid den tiden fortfarande
möjlighet att beta renhjorden över natten på norra sluttningen av Luossavárri och på västra
sluttningen av Gironvárri. Efter att Kurravaaravägen byggts delades övernattningsstället vid
Hávgagielas i två delar.
”Från och med 1950-talet har staden vuxit väldigt och brett ut sig åt alla håll. Det är icke så
länge sedan vi hade renhjorden samlad till slakt på sjön Yli Lompolo/Lulip Luossaluobbal,
och renhjorden betade bakom Lombia idrottsplats mot rymdhuset till. Vi hade också ibland
renhjorden samlad till slakt på västra sidan om Luossajávri där LKAB:s klarningsdamm och
malmlager nu ligger. Före 1940- och 50-talen kunde renhjordarna beta på Luossa- och
Gironvárri samt på Goddevárri nordväst om Luossajávri. Där har vi nu återstoden av
Viscariagruvan. Sedan har vi Nukutus-gruvan nordost om Luossavárri och söder därom ett
militärskjutfält. På Lombolo-området finns nu ett stort bostadsfält […] Söder därom ligger
Kiruna flygplats” (Hufva, 2000:195).

Källa: Renskötselns konsekvensutredning, karta ur FÖP 2006
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Gabnas och Laevas situation kring Kiruna idag är komplicerad. Båda byarna har
riksintressen i form av flyttleder, rastbeten och svåra passager bedömda av Jordbruksverket
2005 och Sametinget 2016. Laevas har kompletterat kartan med sina verkliga rastbeten
(gult). Kartan visar i övrigt de svårigheter som präglar renskötseln kring Kiruna, bl.a. alla
passager med järnväg och större vägar (röda punkter). (Källa: Renskötselns
konsekvensutredning, karta ur 2006 års fördjupade översiktsplan.)
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Bild: Dessa flyttleder (gult) användes/används under höst och vår då Laevas sameby
flyttar/de mellan fjället och vinterbeteslandet. Kartan visar även på de boplatser och
rengärden som använts och nyttjas än idag (Laevas 1999).
5.1 Ernst Mankers kartläggning av de svenska fjällapparnas sitor och
flyttningsleder.
Ernst Manker var intendent på Nordiska museets ”lapska” avdelning. Under hans ledning
igångsattes under 1940-talet omfattande studier av samernas levnadsförhållanden. I detta
arbete ingick undersökningar om visten och flyttningsvägar. Det senare arbetet fick ett ökat
intresse 1945 då LKAB beviljade ett större belopp för att detta arbete skulle slutföras.
Arbetet redovisades på flera språk, på engelska under titeln: Siidas and migratory routes of
the Swedish mountains laps (1945). 1951 kompletterades utredningen med en karta i
Mankers utredning; ”The nomadism of the Swedish mountains lapps” (Acta Lapponica VIII,
Stockholm 1951).
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Rautasvuoma var det tidigare namnet för Gabna sameby och Kaalavuoma var namnet för
Laevas Sameby. Flyttlederna är markerade med röd färg på kartan. Streckade röda linjer är
leder som vid nedtecknandet var övergivna. Kartan byggde på uppgifter från lappfogdar och
samebyarnas ordningsmän.
Bifogat till kartan fanns schematiska beskrivningar över flyttningsleder och rastplatser. I
dessa beskrivningar hade också Manker bifogat information om samebygränser, antal
medlemmar i samebyarna, historiska lämningar, religiösa högtider, dräktutformning mm
Rautasvuoma/Gabna
Vad avser Rautasvuoma/Gabna så beskrev Manker att denna sameby bestod av 16 familjer
fördelade på 3 vinter siidor. Manker återfann 91 personer fördelade på 63 renmärken.
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För Rautasvuoma/Gabna gick den huvudsakliga flyttleden rakt igenom den plats där staden
Kiruna anlades. Den gradvisa utbyggnaden och förändringen av Kiruna har därigenom under
1900-talet, och nu under 2000-talet kontinuerligt påverkat Rautasvuoma/Gabna i sina
flyttmönster och i sin renskötsel.
Kaalasvuoma/Laevas
Vad avser Kaalasvuoma/Laevas så beskrev Manker att denna sameby bestod av 4 siida
grupper:
Vuonajokk
Årosjokk
Ahkarjokk
Holmajärvi
Vuonajokk bestod av 6 familjer (Inga, Huuva och Keinil). 29 personer registrerade med 26
renmärken
Årosjokk bestod av 8 familjer fördelade på två vintergrupper (Kansa, Stoor, Heikka;
Stenberg, Inga, Sikku, Blind). 47 personer med 25 renmärken.
Ahkarjokk bestod av 2 familjer (Poidnack). 7 personer med 10 renmärken.
Holmajärvi besod av 2 familjer (Huuva). 14 personer med 14 renmärken.
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Vuonajokk
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Årosjokk
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Ahkarjokk
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Holmajärvi
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6. Rennäringen idag
6.1 Laevas sameby
Laevas sameby är en fjällsameby i Norrbottens län med en total areal av 4,630 km2 och
renbetesmarker som omfattar 3,658 km2. Betesmarkerna sträcker sig från
sommarbetesområden väster om Kebnekaisemassivet och riksgränsen (på norsk sida om
gränsen), till Tärendö i öster. Ungefär 30 % av renbetesmarkerna är definierat som
kärnområden av riksintresse, kärnområden är av renen identifierade trivselland. Detta
innebär dock inte att resterande marker har ett lägre värde ur renskötselsynpunkt för
samebyn.
I norr gränsar byn mot Gabna sameby och den norra gränsen för samebyn går från högfjällen
utmed Rautasälven till Rautas. Gränsen fortsätter sedan i rak linje till Luossajärvi nära
Kiruna, därefter utmed Aptassjöarna och följer sen E10 mot Svappavaara. I söder gränsar
byn mot Girjas sameby och här följer gränsen Kalixälven ned till odlingsgränsen. Då det inte
finns någon nu gällande renbeteskonvention mellan Sverige och Norge är samebyns västra
gräns inte fastställd. Öster om Laevas ligger Tärendö koncessionssameby. Gränserna i öst
(nedanför odlingsgränsen) är dock inte fastställda på samma sätt som längre västerut, utan
här är betesrätten baserad på historisk användning (urminnes hävd).
Det finns 17 aktiva renskötselföretag, som omfattar ca 100 personer, inom Laevas sameby
och samebyn har totalt ungefär 7000 renar att jämföra med det högsta tillåtna antalet renar
vintertid som är 8000. De viktigaste anläggningar inom samebyn innefattar
skiljningsanläggningen i Buollánorda, Aitejokk slakthage, samt gärden för kalvmärkning vid
sommarvistet i Alesjaure. Ett stort antal mindre anläggningar för olika ändamål (t.ex. olika
typer av hagar, renvaktarstugor, etc.) finns strategiskt placerade över hela byns
renskötselmarker.
Samebyn har också många mil stängsel och de viktigaste är ett spärrstängsel väst om Kiruna,
samt viltstängsel längs med järnvägen från Kiruna till Svappavaara vilket Trafikverket är
huvudman för. Vidare finns byskiljande stängsel längs Kalixälven från Nikkaluokta till
odlingsgränsen. Längs den norra gränsen för byn finns ca 15-20km stängsel längst i väst
samt ca 40km stängsel längs Rautasälven. Den södra delen av Lappmarksgränsen är också
stängslad.
6.2 Beskrivning av Laevas samebys årstidsland
Samebyarnas årstidslandsbeskrivningar har ett viktigt syfte att fylla. För att förstå
konsekvenserna av hur ett område påverkas av exempelvis gruvbrytning, måste det även
finnas en förståelse för vilken betydelse det påverkade området har i sitt sammanhang sett
över ett helt renskötselår. En beskrivning av samebyns årstidsland är egentligen en
beskrivning över de åtta olika samiska årstiderna som finns och hur renen och människorna
nyttjar landskapet på olika sätt under varje årstid. Den ger en introduktion till betydelsen av
de olika landskaps- och betestyperna, men även till de kulturella och sociala dimensionerna
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av renskötselns arbete. En sådan här beskrivning är aldrig helt statisk utan kan se olik ut
beroende på hur betesförhållandena förändrar sig från år till år. Men det är viktigt att inte
hoppa över den här beskrivningen och lyfta ur de senare presenterade konsekvenserna ur sitt
sammanhang.

6.2.1 Vår (april-maj)
Renskötselåret börjar på våren när kalvarna föds, detta äger rum under maj månad och
huvudkalvningstiden varierar något från år till år. Vajorna uppsöker gynnsamma platser i
terrängen som ofta ligger i sydlägen där det finns lä och barfläckar tinat fram. Ofta kalvar
vajan på samma ställe år efter år. Huvudkalvningslandet är beläget på bägge sidor av
Leavasjohka, som också namnger samebyn, och rinner centralt genom Čearruvárit, som är
kala lågfjäll med platåer. När snön tinar runt kallkällor och på fjället börjar renen söka efter
starrväxter och lavar. Renen är under den här perioden i stort behov av betesro för att så
snabbt som möjligt få chansen att återhämta sig efter vintern och för att vajorna ska kunna
kalva i fred. Längst västerut börjar högfjällsområdet med toppar mellan 1 500-2 000 m.ö.h.
medan landskapet längst österut mot Giron domineras av låga fjäll och skogsområden.
Renskötarna bevakar hjorden gemensamt dygnet runt, oftast i form av skiftgång. Detta
främst för att förebygga rovdjursangrepp. Familjerna är ofta med, man känner en lycka över
att se kalvarna födas, förstå renens livscykel och känna sig delaktig i renskötselarbetet.
Samtidigt är det ett tillfälle för barnen att lära känna markerna och på så sätt få kunskap om
historien, vilket är viktigt för att få en förståelse för markernas betydelse.
Under denna tid underhålls även renvaktarstugorna som ligger strategiskt utplacerade över
hela samebyns marker, underhåll av privata anläggningar görs också nu. Ved, bränsle och
sommarproviant transporteras bland annat till Alisjávri.

Karta nr 1, Vårland
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6.2.2 Försommar (juni)
Tiden innan myggen infunnit sig betar renen i björkskogen samt vid myrmarker och
bäckdrag där grönskan kommer tidigare än på fjället, främst i Rautas- och Kalixälvdalar och
Vistasvággi. Det är viktigt att det grönskar tidigt för att vajan ska hitta tillräckligt med föda
för att få energi till att kunna producera mjölk till sin kalv. Samtidigt som den nya grönskan
kommer passar man på att plocka fjällsyra som kokas och äts som ett vitamintillskott under
den långa vintern, samt skära skohö som används som isolering i skorna på vintern.

6.2.3 Sommar/Högsommar (juni-juli)
Kalvmärkningen brukar påbörjas månadsskiftet juni/juli. Renskötarna samlar och driver
renhjorden till trakterna runt sommarvistet Alisjávri. Fem olika rengärden används, dessa
ligger strategiskt utplacerade i området runt sommarvistet. Märkningen sker under sex till
sju tillfällen under juli månad. För att undvika att samma renar samlas in till gärde flera
gånger, strävar man efter att ta in mindre hjordar åt gången vilket främst säkrar renarnas
hälsa då de behöver vara kortare tid i gärdet. Samtidigt blir märkningen mer fullständig
eftersom alla kalvar hinner märkas. För att samla ihop renhjorden till kalvmärkningen krävs
relativt stora insatser, arbetet tar 4–5 dagar med ca 10 personer åt gången. Samlingsarbetet
är arbetskrävande och störningskänsligt. Fyrhjulingar och i viss mån helikopter används som
hjälpmedel. Under varma sommardagar söker sig renen till snöfläckar och grytor i de många
höga toppar som finns i byns sommarland för att få svalka och slippa undan mygg. Är det
varmt väder alldeles för länge kan renen inte beta tillräckligt bra.
Renarna är under denna tid är utspridda över hela sommarlandet. Dalgången Alisvuopmi tar
slut i en platå, Luohttiláhku. Samebyn brukar försöka att sätta renhjorden i den norra
dalgången Čunovuopmi som är en dalgång med utmärkt grönbete. Alisvuopmi och
Čeavččavággi är inga ställen där man kan låta renarna beta obevakat pga. risk för att hjorden
strövar till grannsamebyn Girjas. Även i Čunovuopmi måste man bevaka renarna hela tiden
för att inte hjorden ska ströva över till Gabna samebys betesmarker.
Renskötarna med sina familjer, övriga renägare och släktingar kommer till Alisjávri och
stannar så länge kalvmärkningen pågår. Upp emot 200 personer vistas där under sommaren.
Det är en period som är väldigt viktig för sammanhållningen och gemenskapskänslan i
samebyn. Sommarskola med fokus på språkbevarande, gudstjänster, lassokastningstävlingar
och tipsrundor är exempel på aktiviteter som samebyns arbetsgrupp brukar anordna. De som
inte är aktiva renskötare förlägger sin semesterperiod så att den passar till
kalvmärkningsperioden. Man hjälps åt i samlingsarbetet, fiskar, och framförallt umgås.
Ungdomarna följer med under samlingsarbetet, för att lära sig hur renen brukar markerna
som en del i den traditionella kunskapsöverföringen. Den traditionella kunskapen är
fortfarande en nödvändig beståndsdel i renskötseln och är en av byggstenarna i den levande,
ständigt pågående kunskapsöverföringen.
Sista veckan i juli flyttas renhjorden österut till höstlanden, där några kalvmärkningar
genomförs eftersom alla renar inte kommer upp till sommarlanden.
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Karta nr 2, Sommarland

6.2.4 Sensommar (augusti)
Vid denna tid återfinns renen i den låglänta björkskogen och vid myrmarker där den betar
gräs, örter och framför allt svamp. Det är nu renen ska bygga upp energidepåerna för att
klara vintern bra. En mindre mängd hanrenar brukar stanna i Čunovuopmi, runt de höga
topparna mot fjordarna Skjomen och Beisfjord, samt i topparna runt Čeakča, Sealga och
Gogečorru. Sista veckan i augusti brukar samebyn med hjälp av helikopter samla hanrenarna
som blivit kvar på norska sidan, till rengärde för slakt.
Detta är en period när det är lugnare i renskötselarbetet, rengärden, stängsel, stugor och
maskiner underhålls. Slåtter och höbärgning görs för att ha foder till renarna under vintern.
Fiske och bärplockning för husbehov och till försäljning sker också nu.

6.2.5 Höstland (september-oktober)
Under tiden som gått från kalvmärkningen fram till hösten har renen spridit sig över stora
betesområden. Därför krävs stora insatser för att samla renarna till sarvslakt som sker i
Áidejohka i mitten på september, innan brunsten. Där utförs husbehovsslakt samt även viss
försäljning. Samebyn brukar även samla in till slakt och kalvmärkning i Luovnjesduottar.
Samebyarna försöker förlägga slaktgärdena så att de inte kolliderar med varandra, och så
nära brunsten som möjligt eftersom tjuren då är som tyngst och tenderar att samlas.
Sarvslakten är en större händelse som alla deltar i, barnen är lediga från skolan för att lära
sig var maten man äter och kläderna man bär kommer ifrån. Hela den slaktade renen tas
omhand och äldre personer lär ut på vilket sätt varje del ska tas tillvara. Släktingar tar
semester från ordinarie arbeten för att delta och hjälpa till. Det är också nu slöjdarna får sitt
material som kommer från renen, t.ex. horn, skinn och bällingar. Älgjakt, fiske och
bärplockning är exempel på viktiga binäringar som är sammankopplade med
renskötselrätten och som utförs under den här tiden. Samebyns medlemmar jagar älg över
hela samebyns marker.
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Karta nr 3, Höstland

6.2.6 Förvinter/Förjulsvinter (november-december)
Snön och isarna har kommit och grönbetet har försämrats. Nu görs en samling av de renar
som varit kvar nere på vinterbetesmarkerna över sommaren. Kalvar märks, en del renar
slaktas eller transporteras bort.
Renhjorden brukar vara spridd över hela höstlanden, från Vierru/Vistas till spärrstängslet
väster om Kiruna. Samlingen och skiljningen brukar ta ungefär en vecka, dagarna är väldigt
korta, dagsljuset varar bara under några få timmar per dygn. Renarna samlas för skiljning
till mindre vintergrupper vilket sker i skiljningsgärdet vid Buollanorda som för ca tio år sen
byggdes om från traditionellt lassogärde till en silanläggning för att effektivare kunna utföra
skiljningen. Belysning som drivs med elverk gör att man kan jobba längre dagar för att
fortare bli klar och släppa ut renarna på naturbete. Under skiljningsarbetet hålls renarna
inhägnade och utfodras.
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Karta nr 4, Förvinterland

Detta är ett tillfälle att få en överblick av renhjordens kondition och struktur, man räknar
renarna och får en överblick av t.ex. kalvöverlevnad. Nu sker också den huvudsakliga
försäljningen av slaktade renar. Renskötarens huvudsakliga inkomst kommer från
försäljning av renar och det är nu man ska göra avvägningen av hur många renar man måste
sälja för att klara året ekonomiskt. Säljer man för mycket riskerar man att äventyra hjordens
struktur, säljer man för lite kanske man inte klarar årets ekonomi. Hjordens kondition säger
en hel del om hur året varit, de svagaste renarna som inte bedöms överleva vintern kan
antingen tas hem för helutfodring eller säljas. Det är också nu man beslutar om och hur en
flytt till vinterlanden ska ske.
Rengärdet är beläget i väglöst land, de flesta bor i privata renskötarbostäder i närheten av
gärdet under tiden. Dialogen med grannsamebyarna är väldigt viktig för att skiljningarna
inte ska kollidera, eftersom en viss sammanblandning alltid sker och man måste beredas
möjlighet att hämta hem sina egna renar från grannsamebyn.
Skiljningsperioden kan sträcka sig från november till januari. Efter skiljningen påbörjas
flyttningen till vinterbeteslanden som tar ungefär en vecka, det är nu som kartans röda
flyttleder används. Detta är ett mödosamt arbete som tär både på ren och renskötare. Även
nu hjälps man åt i största möjliga mån, där marktjänsten under skiljningen och flytten är lika
mödosam som det direkta renskötselarbetet. Familjerna följer med under flytten, så många
som möjligt hjälper till i arbetet. Naturbete och tillgången till färsk snö är av största vikt för
att renen ska tillgodose sitt näringsbehov för att klara av flytten. Första dygnet när
skiljningen är avklarad är det därför väldigt viktigt att passera spärrstängslet strax väster om
Giron för att komma på obetade marker.
Tillgång till rastbeten är en grundförutsättning för att kunna genomföra en väl fungerande
flytt. Ett bra rastbete utgörs av god betestillgång, rätt topografi samt måste vara ostört. Då
går det lätt att samla ihop renarna så att man snabbt kan flytta vidare med renhjorden under
de få ljusa timmar som dygnet har den här tiden på året. Eftersom de naturliga rastbetena har
minskat i takt med ökade exploateringar är behovet stort av rastbeteshagar längs flyttleden.
För att tillgodose renens energibehov under flyttningen måste renarna stödutfodras när
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renarna övernattar i hage. Detta för att renen ska orka flytta hela vägen. Ett fåtal grupper
transporterar renarna med lastbil.

6.2.7 Vinter (januari-mars)
Samebyn delar upp sig i sex till sju vintergrupper som nyttjar betesområden från Giron i
väster till lappmarksgränsen i öster. Renskötarna ser ofta fram emot den här perioden
eftersom de då bara har sina egna renar att sköta och på ett enklare sätt kan styra sitt eget
arbete, men det ställer också högre krav på den enskilde vid exempelvis sjukdom, extra
bevakning mm. Avgörande för ett bra vinterbetesområde är tillgängligheten till
sammanhängande lavmarker av tillräcklig storlek som också ger renarna tillräcklig betesro.
Tallhedar och hänglavsskogar är mycket värdefulla betesmarker för rennäringen vintertid.
Men olika typer av betesområden, som exempelvis myrar, är dock viktiga vid olika
tidpunkter under vintern. Vinterbetet är generellt rennäringens flaskhals och det är även
kraftigt begränsat i Laevas sameby (se vidare under avsnittet om kumulativa konsekvenser).
Det reducerade vinterbetet innebär att alla områden, även små områden, blir av stor vikt för
samebyn.
Siidornas betesområden gränsar till varandra och ofta kör man samma kantspår som den
andra siidan, dvs. ”mitt” östra kantspår är ofta den andra siidans västra kantspår. Renskötaren
är dagligen ute hos renarna för att se till att ingen sammanblandning sker. Eftersom markerna
är svårare att nyttja pga. intrång är det viktigt att hålla isär siidorna för att bättre kunna
hushålla med betesresurserna. Man kontrollerar även renarnas kondition, välbefinnande och
betesförhållandet eftersom väderleks- och snöförhållandena kan förändras över en natt, samt
att inga rovdjur kommit in bland renarna. Renskötarna bor i byar i närområdet där
vintergruppen håller sina renar. Betesområdena är ofta de samma generation efter generation
och kontakten med de fastboende upplevs som bra.
Även om det vid goda betesförhållanden kan vara en lugnare och arbetsmässigt bra period
för renskötarna, är det samtidigt en mentalt ansträngande period, man upplever ständig oro
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för hur betesförhållandena är och hur renen har det men också av att inte kunna bo hemma
med familjen. Ekonomin ansträngs hårt av transporter, dubbelt boende och höga kostnader
för skotrar och drivmedel.
Karta nr 5, Vinterland

6.2.8 Vårvinter (mars-april)
Renen söker sig mot solsidor i sydsluttningar, där barmarken kommer tidigt. Vid tjockt
snötäcke och hård skare är tillgång till hänglavsbete livsavgörande. Man strävar efter att vara
kvar på vinterbetet så länge som möjligt. Stödutfodring med hö, ensilage och foder i naturen
sker i viss utsträckning för att hålla kvar och försöka hålla ihop renarna så länge som möjligt
nere i skogen. Beroende på hur betestillgången är varierar tidpunkten för flytt mellan
grupperna. Eftersom vinterbetesmarkerna är begränsade brukar de första grupperna komma
upp på vårlanden redan under februari månad.
Flytten från vinterlanden till vårlanden sker efter de naturliga flyttlederna och renarna släpps
på gemensamt bete väster om spärrstängslet. Även under vårflytten är tillgången till
rastbeten av stor betydelse, eftersom renen är i sämre kondition och mer känslig för stress.
Gamla samer säger att kalven ”börjar leva i livmodern” under mars månad. Ingen grupp
transporterar med lastbil annat än i nödfall och det är också förbjudet i lag att transportera
dräktiga vajor i slutet av dräktighetstiden.
Om betesförhållandena varit sådana att renarna spridit sig över större områden eller att
renarnas kondition bedöms vara dålig kan istället större delar av renhjorden släppas på fri
strövning västerut. Bevakning görs så att inte renarna går över till grannsamebyarna.
Familjerna är ofta med under flytten, man känner en lättnad över att ha klarat vintern,
dagarna blir längre och vädret mildare. Det är också nu rovdjursinventeringen tillsammans
med länsstyrelsen görs, vilket integreras i renskötselarbetet.
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6.3 Beskrivning av Gabna samebys årstidsland
Gabna sameby gränsar i nordöst mot Talma sameby och i sydväst mot Laevas sameby.
Samebyn bedriver renskötsel från riksgränsen i väster till Tärendöälven i öster. Den nordliga
gränsen följer Torneträsk och vidare Torneälven till höjd med Tärendöälvens utflöde till
Torneälven. Samebyns marker omfattar totalt 3 557 km2. Gabna sameby består av 11 aktiva
renskötselföretag och ca 80 renägande medlemmar som tillsammans har rätt att hålla 6 500
renar i vinterhjorden, årskalvar ej inräknade.

6.3.1 Vår (april-maj)
Karta; Gabnas vårland

Under Våren och kalvningen används framför allt kärnområdet Sarvajohka som ligger
mellan Torneträsk i norr, Rávttasjávri i söder, Nagirjávri i öster och Čuonjáčohkka i väster.
Området erbjuder goda betesmöjligheter allt eftersom barfläckarna smälter fram samt att
eftersom det är lite människor i rörelse ger det renarna betesro och fungerar som naturligt
uppsamlingsområde. Barfläckar smälter tidigt fram i regionen vilket gör att renarna som
kommer från vinterlandet stannar upp och betar. När snön tinar runt kallkällor och på fjället
börjar renen söka efter starrväxter och lavar.
Renen är under den här perioden i stort behov av betesro för att så snabbt som möjligt få
chansen att återhämta sig efter vintern. Vajorna kalvar under den här perioden, med
huvudkalvning kring mitten av maj. De nyfödda kalvarna behöver snabbt få upp kroppsvikt
för att ha en chans att överleva sitt första år. I området finns strategiskt utplacerade
renvaktarstugor samt två rengärden som används främst sommar och höst. Renskötarna
håller dagligen koll på renhjorden för att se att kalvningen flyter på bra och utan störningar
från vare sig fjällturister eller rovdjur. Under vissa år har renarna vandrat nordväst om
Gámavuopmi men samebyn försöker hålla renarna från att vandra så långt västerut då dessa
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områden (Riksgränsen - Unna Állagas) blivit populära stråk för skotertrafik. Även leden
mellan Abeskovvu - Unna Állagas har de senaste åren blivit väldigt hårt trafikerade av
skoterturister. Även om det finns utmarkerade leder så har den s.k. fria skoteråkning utanför
lederna ökat, mycket beroende på den tekniska utveckling som skett när det gäller
snöskotrar. Ett skoterförbudsområde ansöks vid behov hos kommunen i det område och
under den tid som renarna är som mest känsliga för störning.
Området väster om Rensjön (Roahpi, Bálggesčorru, Čuožuláhku m.m.) betas under hela
våren. På grund av störningar kring Veaikevárri och Giron tillsammans med de allt mer
fragmenterade betesmarkerna, sprider sig renarna över större områden vilket medför att det
är svårt att få med sig alla renar i en samlad flytt. De renar som blir kvar i området tenderar
att stanna upp strax öster om Rávttaseatnu och Vuonajohka på grund av de starka
vattenflödena under snösmältningen eller så sprider de sig till grannsamebyarna.
Under våren görs också mycket andra sysslor som måste färdigställas innan snön försvinner,
bl.a. ska förnödenhetstransporter till renvaktarstugorna genomföras, ved ska huggas och
transporteras till alla rengärden. Samtidigt ska kött rökas och torkas, fisk fiskas och
byggprojekt avslutas. Under den här perioden avslutas även rovdjursinventeringen, vilken
samebyn genomför i samarbete med Länsstyrelsen.

6.3.2 Försommar (juni)
Karta: Gabnas försommarland

Under perioden befinner sig merparten av renarna i Bessešvággi, Nissonvággi och
björkskogen ovanför Abeskovvu. Renar kommer även vandrande längs Rávttasjávris strand
och sjösystemen norrut. Området kring Bessešvággi och Abeskovvu finns beskrivet redan
ca 1930 som ett exceptionellt bra betesområde av Nils Nilsson Skum. Området erbjuder
väldigt goda betesmöjligheter i form av knoppar från de växter som nu grönskar. Renen kan
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beta ostört innan turistströmningen börjar i slutet av juni. De gamla betesområdena på Njullá
och Šloáhtta går inte längre att nyttja i samma utsträckning som tidigare, på grund av den
sittlift som numera går till toppen av Njullá (1965).
I slutet av juni samlas renarna som kommer betandes längs dalgångarna in i de två
kalvmärkningsgärdena vid Šiellajohka och Garddemláhku. Första kalvmärkningen brukar
ske första veckan efter midsommar. Renskötarna har från och med april/maj hållit koll på
renhjorden och följt den i sin rörelse västerut. När renarna är i rätt områden börjar
samebymedlemmarna åka till Rovvidievvá för kalvmärkningen.
Under sommaren samlas ca 70-80 personer i Rovvidievvá. Samlingen sker både till fots och
med fyrhjuling och antalet samlare är beroende på vilket område renarna befinner sig i.
Renarnas naturliga betesgång går genom dalarna som leder till gärdena i Šiellajohka och
Garddemláhku. Grupper på ca 500–1000 renar åt gången samlas in i gärdena, kalvarna märks
och renarna släpps sedan vidare norrut mot Hoiganvággi och norr om Gamavuopmi.
Möjligheten att samla in mindre hjordar åt gången säkrar främst renarnas hälsa, men även
att märkningen blir så fullständig som möjligt eftersom renarna behöver vara kortare tid i
gärdet samtidigt som alla kalvar hinner märkas.
Innan midsommar ska även de inom samebyn som slöjdar både till husbehov och till
försäljning hinna göra skinn och ta sälgbark till skinngarvningen. Fiske för husbehov och till
försäljning sker under hela sommaren.

6.3.3 Sommar (juli)
Karta Gabnas sommarland

Kalvmärkningen pågår till mitten av juli och de avslutande kalmärkningarna brukar ske på
norrsidan av Gámavuopmi vid anläggningarna i Čorvvosjávri och Boazujávri.
Under sommaren betar renarna områdena kring Hoiganvággi, Gorssávággi och i närheten av
de större topparna i området för att kunna hitta snölegor och snöfläckar där de har en chans
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att undkomma insekter, såsom kormflugor och mygg. Högfjällen och dalarna betas växelvis
beroende på väder och vind. Desto längre sommaren går, desto längre norrut söker sig
renarna för att hitta färskt bete. Mot slutet av juli betas områdena kring Vassivággi,
Gearggevággi, Loktavággi, Latnjavággi och Gorssávággi. Den ökande turismen kring
turiststationerna i Abisko, Björkliden och Riksgränsen påverkar renarnas betesro i ovan
nämnda områden. Så kallade "extremtävlingar" har under senare år blivit väldigt populära.
Tävlingarna läggs ofta in i kärnområdena och samebyn har svårt att få gehör för sina krav
på omdragning av tävlingssträckor, tidpunkt för tävlingarna, helikopterhjälp för att kunna
förhindra störningarna och utspridning av renarna.
I slutet av juli eller början av augusti samlar samebyn ihop renarna från de nordligare delarna
och börjar flytta ner dem mot höstmarkerna söder om Gámavuopmi. Om renens naturliga
betesgång inte hade blivit avskuren på grund av den aktivitet som turistanläggningarna i
Björkliden och Abisko medför, så hade man inte i samma utsträckning aktivt behövt flytta
renarna österut. Samebyn har även ett kalvmärkningsgärde/slaktgärde (Gohppasčourru) i det
här området som man skulle vilja nyttja i större utsträckning, men där möjligheterna att
använda gärdet försvåras på grund av turisterna och turistanläggningarna i området.
Efter att kalvmärkningarna är avslutade görs en hel del samebygemensamma arbeten såsom
stängsellagning, uppsättning av nya stängsel och spångning där det behövs.

6.3.4 Förhöst (augusti)
Karta; Gabnas förhöstland

Under förhösten betar renarna över stora områden, från Gámavuopmi i väst till Nágirvárri
och Roahpiláhku i öst. De områden som under våren var täckta av snö har nu blivit snöfria
och födotillgången är god. Vid behov brukar en kalvmärkning genomföras i Čuožoláhku för
att hitta och märka eventuellt missade kalvar. Renen börjar nu även beta svamp som
innehåller mycket näring.
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Renarna, främst handjuren, lägger på så mycket vikt som möjligt inför den stundande
brunsten.
Samebymedlemmarna utför även mycket stängselarbeten och underhåll av anläggningar
under den här perioden. Samling och slakt för husbehov sker i Vassijávri. Tidigare
husbehovsslaktade man även i mitten av augusti, samtidigt som kalvarna märktes i
Gohppasčorru, vilket numera inte är möjligt till följd av turistanläggningarna. Under augusti
plockas det bär, husbehovsfiskas och skördas skohö.
Andelen fritidsfiskare som flygs ut till fjälls med hjälp av helikopter har ökat mycket under
hela perioden från maj till augusti, vilket medför en betydande störning för renarna och en
alltmer ökande nedskräpning längs vattendragen.

6.3.5 Höst (september, oktober)
Karta: Gabnas höstland

Den naturliga betesgången har gjort att renarna nu befinner sig längre österut än under
förhösten. Renarna drar sig ner mot fjällbjörkskogen och går alltmer över på svampbete
(vilket påbörjas redan i augusti). En del renar befinner sig fortfarande kring Bessesvággi,
men merparten är österut mot Gearggevuomus.
Brunsten hos handjuren infaller kring mitten av september. Innan dess samlar samebyn ihop
renhjorden in i sarvslaktsgärdet som ligger beläget i trädgränsen väster om Rensjön. Efter
sarvslakten börjar renarna röra sig över väg E10 och järnvägen mot samebyns spärrstängsel
som går mellan Mávnaáhpi och Duortnoseatnu, vilket ökar risken för att renarna blir
överkörda av bil och tåg när renarna växlar sitt bete mellan dal och fjäll.
Ripjakten pågår som intensivast under denna period och områdena längs med väg E10
mellan Rensjön och Riksgränsen har periodvis väldigt högt jakttryck. Detta medför att
renarnas rörelsemönster ändras och lågfjällsområdet kring Rensjön där svampbetet är gott
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blir svårtillgängligt för renen under dagtid. Ripjakten påverkar dock betesnyttjandet över
hela fjällområdet.
Älgjakten är en viktig inkomstkälla och binäring för samebymedlemmarna under den här
perioden. Nu behövs även förrådet av kläder och utrustning inför vintern ses över och många
av kvinnorna syr skor (nuvttat), handskar (gistá) och mössor.

6.3.6 Förvinter (november - december)
Karta: Gabnas förvinterland.

Under november/december när snön har fallit samlas renarna ihop från hela samebyns
höstområde för slakt och skiljning i Rensjön där samebyns skiljningsanläggning finns.
Anläggningen består av flera arbetshagar med tillhörande beteshagar. Till skiljningen
kommer renskötare även från grannsamebyarna Laevas och Talma. Familjemedlemmarna
hjälper till i arbetet och oftast behövs ytterligare hjälp från övrig släkt och vänner. Renarna
behandlas mot insektsparasiter och renarna räknas samtidigt som varje familjegrupp ser över
renarnas kondition och hjordsammansättningen. Under perioden är det även ett omfattande
arbete med att närvara vid grannsamebyarnas skiljningar för att skilja ut och flytta hem sina
renar.
Renhjorden delas in i 5-6 vinterbetesgrupper, mestadels uppdelade efter olika
familjekonstellationer och förflyttning påbörjas mot vinterlandet. Samebyn flyttar mestadels
till fots, men använder även lastbilstransport. Under denna period betar renarna längs
samebyns sydöstra gräns ner mot Čunosávvon. Att flytta förbi Kiruna stad med dess
utbredning samt att korsa väg E10 är problematiskt och det krävs hjälp från polisen för att
stänga av trafiken och låta renarna passera vägen.
För att underlätta flytten används tekniska hjälpmedel såsom snöskoter, helikopter,
fyrhjuling etc. Behov av tekniska hjälpmedel har ökat i takt med att intrången i markerna har
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blivit mer omfattande. Exempelvis hade samebyn inga problem med att flytta utan
avancerade hjälpmedel på flyttleden norr om Luossavárri innan intrång och störningar
ökade. Idag finns det en stängslad korridor som renarna kan följa och samebyn slipper på så
sätt anlita helikopterhjälp för flytt på den delen av sträckan. Samebyn har en årlig kostnad
för helikopter på ca 600 000 – 900 000 kr. Kostnaden för helikopter har ökat drastiskt de
senaste tio åren på grund av alla intrång. År 2002 var kostnaden för helikopter ca 50 000 kr.
Tillgång till rastbeten är en grundförutsättning för att kunna genomföra en väl fungerande
flytt. Ett bra rastbete utgörs av god betestillgång, rätt topografi samt måste vara ostört. Då
går det lätt att samla ihop renarna så att man snabbt kan flytta vidare med renhjorden under
de få ljusa timmar som dygnet har den här tiden på året. Eftersom de naturliga rastbetena har
minskat i takt med ökade exploateringar är behovet stort av rastbeteshagar längs flyttleden.
För att tillgodose renens energibehov under flyttningen måste renarna stödutfodras när
renarna övernattar i hage. Detta för att renen ska orka flytta hela vägen. Flera av renskötarna
hyr vinterbostad i Vážas, Veaikevárri eller pendlar till Giron och Rensjön.

6.3.7 Vinter (december - februari)
Karta: Gabnas vintermarker

Under december till mars har de olika vinterbetesgrupperna delat på sig och respektive
renhjord betar nu i skilda områden. Vid år med sämre betestillgång måste grupperna
överlappa varandras betesområden. Antalet vintergrupper varierar därför något från år till
år, men är normalt 5-6 stycken.
Vinterbetet sträcker sig från Čunosávvon i öster till Rávttas i väster. En vintergrupp stannar
kvar norr om Giron, från Rávttas ned mot Laxforsen. Öster om Giron finns övriga
vintergrupper. Renarna förflyttas längs olika flyttleder österut till vinterbetesmarkerna.
Varje vintergrupp betar under ett "normalår" sitt område motsols med start i sydväst.
Renskötaren måste under vintern bevaka renhjorden; se till att renarna får tillräckligt att äta,
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skyddas från rovdjur och hålla renarna samlade inom samebyns område. Renskötarna
försöker att hålla renarna samlade inom varje delområde, innan de driver dem vidare till
nästa område. Varje dag kör renskötarna kantspår runt hjorden, kollar om någon ren har gått
utanför kantspåret eller om rovdjur kommit in eller något annat som har stört renhjorden
sedan sist man var där. Oftast är det en skön känsla att få köra runt sina renar och kunna
konstatera att de har det bra.
Ett arbete som tar mycket tid och som ökar stressen är att kontrollera alla grindar i stängslen
som ofta öppnas av skoterförare och sedan inte stängs igen. Ca 800–1000 mil skoterkörning
har varje renskötare i kroppen när vintern är slut. Om en störning inträffar så flyr renarna
området och arbetsinsatsen ökar för att undvika en sammanblandning av renarna med andra
vinterbetesgrupper eller andra samebyar, vilket kan medföra ett högt betestryck på
intilliggande områden. Tallhedar och hänglavsskogar är mycket värdefulla betesmarker för
rennäringen vintertid. Men olika typer av betesområden, som exempelvis myrar, är dock
viktiga vid olika tidpunkter under vintern. Vinterbetet är generellt rennäringens flaskhals och
det är även kraftigt begränsat i Gabna sameby (se vidare under avsnittet om kumulativa
konsekvenser). Det reducerade vinterbetet innebär att alla områden, även små områden, blir
av stor vikt för samebyn.
Renskötseln styrs av väderförhållanden, speciellt under vintern då snöförhållanden är
avgörande för var renen kan få tag på föda. Det är därför viktigt att samebyn har tillgång till
olika typer av betesmarker med olika typer av terräng under vintern. Vid djup snö måste
renen anstränga sig mer för att komma åt betet. Renen kan då bli utmattad och orkar inte
förflytta sig till nya betesmarker, vilket i sin tur leder till ytterligare utmattning eller till och
med död på grund av födobrist. Vid is och skare är det än svårare att gräva fram bete. Vid
dessa snöförhållanden är hänglavsbärande skogar mycket viktigt. Den lav som sitter för högt
för renen att nå blåser ned på snön och blir på så sätt tillgänglig för renen. Det är viktigt för
rennäringen att det finns tillräckligt stora sammanhängande betesområden där renarna kan
beta i ro. Även små intrång kan därför få stora konsekvenser på vinterbetet. I de fall då betet
inte kan nyttjas kan renskötarna bli tvungna att utfodra.
Utfodring är inte bra för renen i längden då den vänjer sig vid att inte leta föda själv. Vid
samlingar, skiljning och flytt sker dock stödutfodring regelbundet, dock i mindre omfattning.

6.3.8 Vårvinter(mars)
I mars/april börjar vårvinterbetet. Under denna tid används ett område som ligger mellan
Duortnosjávri i norr, Rávttasjávri i söder, Nágirjárvi i öster och Čuonjácohkka i väster. I
detta område finns ett kärnområde som kallas Sarvajohka. Fint vårvinterbete finns också
längs Duortnoseatnu inom vinterbetesområdet. Under denna period påbörjas vanligtvis
förflyttningen upp mot vår- och kalvningslandet.
Förflyttningen sker normalt längs den norra flyttleden längs Duortnoseatnu. Denna flyttled
är svår att använda på grund av bebyggelse, turism, hundspann och att det är mycket folk i
rörelse vid Laxforsen och uppåt. Vissa år kan man välja att flytta med renarna tillbaka längs
samma flyttleder som man använde under flytten ner mot vinterbeteslanden.
Rastbeten längs med flyttlederna är av stor vikt för att renen ska orka gå upp mot
kalvningslandet. Under vårvintern är tallhedarna viktiga för renföda då det tjocka snötäcket
och skaren möjliggör för renen att komma åt hänglav. Renen söker sig under denna tid mot
solsidor i sydsluttningar och älvdalar där snön smälter tidigt.
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Björkliden, Abisko och Riksgränsenområdet är populära turistmål på vårvintern för
skidåkare, skoteråkare och heliskiing vilket innebär allvarlig störning för samebyns
renskötsel. Renarna är naturligt i sämre kondition den här tiden på året, vilket gör att varje
störning i form av skoteråkare eller annat gör att renarna måste röra sig mer än vad de orkar
med.

7. Konsekvenser av gruvverksamheten i Kiruna
I det här avsnittet kommer vi att gå igenom de konsekvenser som gruvverksamheten orsakar
samebyarna och hur dessa påverkar människan, renen och landskapet. Eftersom LKAB
bedrivit sin verksamhet under lång tid är konsekvenserna beskrivna så som de upplevs och
bedöms idag.
7 .1 Konsekvenser av gruvverksamheten runt Kiruna, Laevas och Gabna
samebyar
I takt med Kiruna stads utbredning har sedan 1940-talet renbetesmarkerna krympt allt
eftersom infrastruktur, bostadsbebyggelse och allt större industriområden för gruvnäringen
tagit mark i anspråk. Flyttlederna går nu alldeles intill gruvområdet vilket gör att Kiruna är
ett trångt och känsligt område för båda samebyarna. Ytterligare begränsningar inom detta
område skulle dela Laevas betesmarker i två separerade delar. Från att ha varit ett område
som kunnat nyttjas som höst- och förvinterbetesland under en till två månader årligen samt
som vårbetesland under en månads tid, vilket visas i den historiska beskrivningen, har det
nu blivit ett område som man endast snabbt passerar. Det tidigare nyttjandet gjorde att
betesresursen både på fjället men också i vinterlanden kunde sparas på, en möjlighet som nu
har försvunnit. De kvarvarande markområdena är så fragmenterade med en så omfattande
störning att de har blivit svåra att nyttja på ett tillfredställande sätt - varken renen eller
renskötaren känner lugn i området.

7.1.1 Svårigheter att flytta med renarna höst/vinter samt vårvinter/vår
Efter skiljningen i Buollanorda delar samebyn upp sig i mellan 7-9 vintergrupper. Är det en
dålig vinter och lite beroende på hur och om flyttlederna går att använda, så måste samtliga
vintergrupper under den första etappen flytta utanför spärrstängslet till Njáskka och flygfältet
(Kalixfors). Anledningen till att renarna måste flyttas utanför spärrstängslet är för att där
finns det otrampad snö vilket gör att man kan hålla hjorden under bättre uppsikt och om
något oförutsett inträffar under flytten har man möjlighet till att hålla hjorden samlad.
Eftersom det endast finns en flyttled söderut och det är så många vintergrupper som ska
använda den, så måste några av grupperna stanna kvar en extra natt i skiljningsgärdet
eftersom inte alla kan passera Kiruna samtidigt. Då det på grund av gruvverksamhet,
skogsavverkningar, järnväg, väg etc. har det blivit så trångt att genomföra flytten så går det
inte längre att hålla renarna på naturbete under flytten. Om man av olika anledningar inte
når en rastbeteshage måste hjorden bevakas under hela natten. Samtidigt är det ett vågspel
att släppa in renarna i en beteshage och utfodra med hö och pellets eftersom renarna är svåra
att få att äta foder om det inte introduceras sakta under några veckors tid. Därmed riskerar
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man att renarna inte äter i beteshagen och far illa. De vintergrupper som ska flytta renarna
allra längst bort transporterar med lastbil från Aitijokk. För att det ska vara möjligt behövs
mycket förberedelser med utkörning av foder, renovering av lastningshagar etc
Flyttningen försvåras av att det är uppkörda skoterspår överallt. Dagen innan man ska flytta
en delsträcka kör renskötarna upp ett spår så att renarna ska ha lättare att gå i rätt riktning
österut. Men under kvällen och natten har det hunnit köras upp korsande skoterspår så att
renarna sprider sig längs dessa i stället. Ibland kan det även hända att man möter skotrar
längs spåret när man kommer flyttande med renarna. Söder om väg 870 mot Nikkaluokta är
det ofta hundspann som körts kors och tvärs längs hela sträckan ner mot Kuosanen. Har ett
hundspann passerat precis innan man kommer flyttande stannar renarna oftast upp på grund
av hundlukten.
Arbetet med att flytta blir därför allt mer tidskrävande och kräver mer människor som hjälper
till eftersom renarna hela tiden måste hållas ihop.
Inne i ekodukthagarna innan man passerar över järnvägen är renarna också störningskänsliga
och har svårt att våga gå ut på ekodukten. När man kommer på myrarna där man börjar se
gruvan och ljus med rörelse och ljud, så börjar renarna stanna upp och vill helst inte gå mot
gruvan. Det går alltid mycket tyngre at ta sig in i hagarna vid ekodukten. Att det är svårare
för renarna att gå mot gruvan och ekodukten visas av att för de vintergrupper som flyttar
renarna mot Kalixfors flygfält går det oftast snabbare att flytta. Järnvägen i kombination med
godsbangårdsterminalen gör att ljud och ljusstörningarna är större vid ekodukten. Vid ett
tillfälle kördes det med snöslunga vid godsterminalen alldeles intill ekodukten och renarna
vägrade då att passera över järnvägen.
Oavsett vilken flyttled som används så måste järnvägen passeras vilket innebär att den
förutom att vara en barriär och en farlig passage så medför den även att betesmarkerna
begränsas när de inte kan nyttjas närmast banan.
Det finns inga alternativa flyttleder förbi gruvan och Kiruna stad. Det finns stor osäkerhet
avseende exempelvis lokalisering av nya gråbergsupplag och utökning av befintliga
dammar. Om dessa skulle få fel lokalisering kan detta helt omöjliggöra flyttning förbi
gruvan.
Renar som lämnas på fri strövning är ofta i dålig kondition och orkar inte söka nya vägar
vilket innebär att de kanske inte orkar ta sig upp till vårbetesmarkerna vilket i sin tur ger
följdeffekter för kalvmärkning, slakt osv. Detta är erfarenheter som samebyn har från
LKAB:s gruvverksamhet i Kiruna, där renarna söker sig mot de traditionella betesområdena,
vilka idag är industriområde med stort merarbete för båda parter som följd.
För Gabna samebys del så sker den största utbyggnaden av nya Kiruna stad inom deras
betesmarker. Detta får till följd att såväl skoterkörningen, friluftslivet och bebyggelse
succesivt tränger undan flyttlederna bakom Luossavaara och förbi Tuollavaara och riskerar
att helt stänga av dem. Det finns idag inget ytterligare utrymme för några inskränkningar i
flyttningsvägarna förbi Kiruna.
"När man passerat Vuonajohka börjar pulsen alltid att stiga. Nu börjar 1,5 mil flytt genom
stängsel och du vet aldrig vad siidan kommer att stöta på när man skall passera i närheten av
staden. Är det skoterförare på flyttleden? Hur ska man göra om det kommer lösspringande
hundar? Ska vi stå nos mot nos med hunspann igen när vi passerat E10? Hur kommer det gå
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den här gången?. Det är först när man passerat flygplatsen som pulsen börjar gå ner. Renarna
måste känna samma sak eftersom vi ser att de inte längre vill befinna sig i det området. När
strövningsflytten går västerut så passerar många renar mitt på natten utan benägenhet att
stanna upp och beta" (Tomas Kuhmunen).

7.1.2 Renpåkörningar järnvägen
Renpåkörningarna på Svappavaarajärnvägen kommer att öka till följd av ökad
produktion/fler malmtransporter eftersom det inte finns ett fungerande viltstängsel längs
banan. Trafikverket underhåller endast stängslet i mån av överskott av medel vid slutet av
året, vilket inte är i tillräcklig omfattning för att stängslet ska vara säkert hela året om.
Med trängre marker blir trycket hårdare västerut mot stambanan med risk för ökning av
antalet renpåkörningar även på den sträckningen. Utrymmet för att kunna hålla renarna borta
från järnvägen minskar och eftersom det inte finns ett viltstängsel som är helt och fungerande
runt järnvägen, försvinner säkerhetsmarginalerna som normalt måste hållas för att inte tappa
renarna upp på järnvägsspåret.
”När renarna kommer till Kalixfors har jag gjort ett stängsel som styr renarna mot våran
(Laevas) sida och inte till Girjas, men då måste det finnas grindar som folk inte stänger,
portalerna rivs och körs sönder, då går renarna mot Kalixfors, följer Girjasstängslet och sen
in i gången på järnvägen och blir påkörda. Så är det, och så här är det varje vinter, antingen
påkörning på Svappavaarabanan, stambanan eller spridning mot Girjas” (Hans-Göran
Partapuoli)

7.1.3 Hindrar fri strövning
Vid dåligt bete finns det endast två alternativ, att släppa renarna på fri strövning så att de
själva kan söka foder i mindre grupper eller att börja utfodra renarna. Skall man flytta renarna
samlat på våren (upp tillbaka mot fjällen) måste detta planeras redan när du är söder om
Svappavaara. Det krävs numera mycket mer personal om man ska kunna flytta samlat,
eftersom du måste förbi spärrstängslet nordväst om Kiruna och gruvan innan du vågar släppa
renarna. Förut räckte det att passera stambanan med renarna och sedan låta dem ströva fritt,
men det fungerar inte längre pga störningarna runt Kiruna.
När renarna väl passerat spärrstängslet så är även Eatnamvárri/Ädmanvaara förlorat som
vårbete pga den skoteraktivitet och skidåkning som pågår där under våren. Vieduvárri är
första lågfjället som renarna kan stanna på, men det brukar vara mycket skotrar där också.

7.1.4 Förlust av rastbete
Eftersom det inte finns bra rastbeten/övernattningsbeten kvar går också kunskapen om hur
bra rastbeten ser ut och vilka funktioner som krävs, förlorad. Det blir en ökad stress hos
renskötarna om man lämnar renarna på naturbete samtidigt som man vet att det är mycket
störningar. Man blir orolig att renarna far långt norrut till andra byar eller att de sprider sig
över stora områden. Är det dåligt bete stannar ofta hanrenarna kvar på skogslandet vilket
leder till merarbete senare när de ska samlas ihop.
Förlusten av rastbeten påverkar även samebyns flexibilitet negativt då tillgång till rastbeten
är en nödvändighet för att kunna flytta förbi området. Alla samebyns vinterbetesgrupper
flyttar genom det här området och utan tillgång till alternativa betesområden ökar risken för
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sammanblandningar, ökat markslitage och minskat
vinterbetesgrupper/siiddat som stannar här för vinterbete.

betesutrymme

för

de

”Vi har stora problem med att ta oss förbi LKABs områden och allt som har följt med
LKABs gruvverksamhet och det finns inga rastbeten kvar” (Niila Inga).

7.1.5 Damning på kvarvarande marker
Vi vet idag inte exakt hur damning påverkar betesmarkerna negativt, men renskötarnas
erfarenheter visar att renarna inte kan lukta sig fram till betet under snön på samma sätt om
snön och betet är väldigt dammigt. Renarna är dessutom beroende av ren snö för att kunna
tillgodose sitt vätskebehov under vintern, då de äter snö för att få i sig vatten. Det finns även
en rädsla för att dammet ska påverka laven negativt, eftersom den är känslig för påverkan.
Det finns idag ingen forskning kring effekterna av damning på renbetet vare sig på hur
markvegetationen påverkas eller hur renarna påverkas av att få i sig stoffet eller om dammet
påverkar renarnas möjligheter att gräva och söka föda under snön på vintern.
En erfarenhet är att den sotiga snön värms snabbare upp av solljuset och fryser sedan på igen
och bildar islager. Damningsmätning och damningsstudie för provtagning på vegetation och
renar behöver genomföras. Eftersom det ofta är västliga vindar sprids dammet in på Gabna
samebys marker och problemen med damning är som störst från Mattarahkka och österut,
ner mot Rautasälven.
För samebyarna som flyttar förbi gruvorna, från Svappavaara och upp förbi Kiruna, är
damning tack vare vinden, ett sammanhållet problem hela denna sträcka. Samebyarna
efterfrågar därför att mätning samt analyser genomförs för att utröna damningens
konsekvenser för renskötseln i området.
Tidigare forskning kring vad som påverkar lavens tillväxt pekar på:
“Finally there is an urgent need for further investigation of the effects of the particulates
emanating from mine activities on ground and epiphytic lichens. There is a significant body
of scientific literature regarding the sensitiveity of lichens to heavy metals and pollutants
(such as iron and sulphur dioxides), especially of the photosynthetic component of lichen.
This could extend the impact of the mine to a much wider area” (Roturier & Roué, 2009).
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Bilden är tagen vid Mertainen medan provbrytning
genomfördes där och visar på hur dammet ser ut på snötäcket.

7.1.6 Buller
De forskningsstudier som finns av undvikelseeffekter runt vindkraftparker (Skarin, A. mfl.
2017; 2016; 2015) visar dels att renen tenderar att bli mer stressad vid ihållande buller vilket
påverkar betesron och renens möjlighet att tillgodogöra sig betet, dels att den största
störningen kommer från den aktivitetshöjning som sker inom området. För samebyn innebär
detta att det inte bara är bullret från industriområdet som påverkar renarna utan att det är de
mänskliga och maskinella aktiviteterna inklusive transporter av malm och persontransporter
som påverkar renarna negativt.
Hur renen störs är individuellt, vissa renar är skyggare och de kan enkelt dra med sig fler
renar när de rör sig bort från området. Men det finns även renar som kan stanna kvar, oftast
är de utfodringsrenar som är något tamare eller så kan de vara i dålig kondition och inte vilja
röra på sig så mycket på grund av det. En direkt konsekvens är att det är svårare att flytta
renarna förbi området samt att den fria strövningen störs.

7.1.7 Förlust av betesmark
I takt med tiden har intrången i renbetesmarkerna succesivt ökat varav möjligheter till
omställning och anpassning i renskötseln har begränsats avsevärt. Betesmarken är den resurs
som är avgörande för samebyn och när markerna krymper och alternativa betesmarker
försvinner, försvinner också möjligheterna till anpassning. Det är därför svårare idag för
renskötseln att klara av ytterligare anpassningar än det var historiskt.
”Ska man hålla siida nuförtiden måste man vara ute dygnet runt. Renarna är ständigt i rörelse.
Om ungdomen ska börja måste de börja utfodra, inte räcker hänglaven hela vintern till hela
byns hjord. Störningarna sätter igång renhjorden och de far västerut, jag har varit på fjället
redan vid nyår de här sista 10 åren. I år stängde jag vägen västerut, och nu har renarna
garanterat gått till Girjas” (Hans-Göran Partapuoli)
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”Tuffaste perioden under året är vintern. Det handlar om en konstant oro över betet,
snöförhållanden, järnvägen, E 10:an och störningen från gruvorna. Värsta månaderna är
januari och februari, då ska renarna beta i ro och kalvarna vänder sig i magarna. Oftast vräker
snön ner med veckor av sträng kyla och vi måste varje dag kämpa med att hålla renarna på
rätt områden eftersom de söker efter något bättre” (Ungdom).
”Idag försöker vi använda markerna kring gruvområdena på samma sätt som förr i tiden,
men störningen på renarna samt klimatpåverkan gör att vi oftast måste flytta upp till fjälls
tidigare än vad som är meningen. Det naturliga sättet är att flytta upp i mars-april men de
senaste åren har vi tvingats flytta så tidigt som i januari. Vilket innebär att sommar- samt
höstbetet inte hinner vila” (Ungdom).
”Är det LKABs gruvverksamhet som har gjort så att vi bara lämnade markerna för att det
bara blev kvar obrukbart land och NU när det är så mycket intrång på vinterlandet och våra
marker håller på att försvinna och vi knappt har plats för våra renar någonstans är det som
att vi måste få tillbaka våra gamla marker, vi måste få tillgång till dom” (Ann-Catrin
Stenberg Partapuoli).

7.1.8 Stängsling
Förutom att instängsligen försvårar betesutnyttjandet så leder det även till en ökad spridning
av renarna, eftersom renar automatiskt följer stängslet och därmed försvåras
betesutnyttjandet. Ändå är en instängsling av industriområdet nödvändigt eftersom
alternativet att inte ha ett stängsel, ger ännu större negativa konsekvenser.
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7.1.9 Kraftledningar samt omformarstation
Kraftledningarna samt den omformarstation som byggts väster om Kiruna påverkar renarna
negativt. Det planeras för en ny nätkoncession från Porjus till Kiruna, med stor sannolikhet
kommer befintlig ledningsgata att användas. Kraftledningsgatorna används ofta som
skoterleder, med spridning och merarbete som följd. Ny forskning4 visar även att renarna
uppfattar UV-ljus från kraftledningarna som sprakande ljuspunkter vilket leder till att
renarna undviker dessa i stor utsträckning. Många renskötare kan vittna om att deras djur
under vissa förhållanden undviker att passera kraftledningsgator. Man måste här skilja på
undvikelser och barriäreffekter. En barriäreffekt innebär att få, om inga, djur passerar. En
undvikelseeffekt innebär att ett antal djur kommer att passera störningsobjektet medan en
stor andel av flocken avstår.
Forskning har nu gett en förklaringsmodell till detta fenomen5 och visar att renar i första
hand undviker kraftledningar på grund av så kallat koronaljus. Koronaljus är en elektrisk
urladdning förorsakat av jonisering av det luftskikt som omger en elektrisk magnetiserad
ledning. Detta är vanligt på kraftledningar, särskilt ledningar med 132 kV och högre men
förekommer också på ledningar ner till 20kV under vissa bestämda förhållanden.

Koronaljuset upplevs oftast av djuren som blixtar. Ljuset sänds på en våglängd som i regel
inte är synlig för människor. Det finns idag omfattande forskning på ca 400 djurarter vad
avser dessa problem – renen är en av dessa arter. Forskningen från bl.a. 23 olika
förvaltningsområden för vildren i södra Norge visar på undvikelser på upp till 30 km (Tyler
m.fl. 2014).

7.1.10 Sämre djurhälsa
Renen utsätts för mer stress genom de svårigheter som finns att passera gruvan, stängslingen
som leder in dem på gruvområdet mm vilket leder till sämre djurhälsa samt minskade
slaktvikter. Detta i sin tur minskar intäkterna för renskötarna. Denna viktminskning och
stress hänger med ända upp på sommarbetet och påverkar kalvning och kalvöverlevnad.

7.1.11 Ökade kostnader för utfodring
En strategi för att hålla renarna längre tid i vinterbeteslandet kan vara att stödutfodra i
terrängen. Det här leder ökade kostnader, men framförallt ökad arbetsbelastning för
renskötarna i och med foderhanteringen. Den ökade arbetsbelastningen (bevakning,
4

http://www.theguardian.com/environment/2014/mar/12/animals-powerlines-sky-wildlife
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utfodring, flyttning) och svårigheten att hålla renhjorden samlad ger ökad stress hos
renskötaren och påverkar arbetsmiljön negativt. En annan konsekvens av stödutfodringen är
att markslitaget kan öka samt att växtligheten förändras, då hö och foder leder till att gräs tar
över och försämrar lavtillväxten.
Vid utfodring behöver konsekvenserna av detta utredas ytterligare och frågor som behöver
ställas är:
Ska utfodring ske i hägn eller fritt i terrängen?
Vad innebär detta i form av arbetsbelastning?
Krävs mer personal?
Blir djuren sjuka?
Blir det en helt annan verksamhet, dvs. undermineras den traditionella samiska renskötseln?

7.1.12 Risk för spridning till grannsamebyarna
Mer sammanblandningar leder till mer jobb både under sommar, höst och skiljning. Blir det
ett ökat tryck på exempelvis Gabna samebys marker så kommer anläggningarna inte att räcka
till, speciellt under skiljningarna. De får också mer upptrampade marker vilket sliter på betet.
Vid sammanblandningar så blir den enskilda renägaren helt beroende av hur den andra
samebyn planerar och lägger upp arbetet. ”Psykisk stress genom att bara sitta och vänta”
(Tor-Erik Huuva). De större hjordarna gör det även mer svårsamlat och lättare att det
krånglar – vilket leder till merarbete – som i sin tur leder till sämre kondition på renarna.
Kostnaderna för kalvmärkningarna kommer också att öka eftersom att man i betydligt högre
utsträckning måste vara närvarande vid grannsamebyarnas kalvmärkningsgärden.
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Kartorna visar hur renar från Gabna sameby ”fastnar” i en cirkelgång vid fjället Áptasvarri
innan de sedan sprids antingen söder om Kiruna in på Laevas samebys betesområde, eller
hur de går norr om Kiruna och hur störningszonerna runt bebyggelsen påverkar detta smala
område av samebyn. Tydligare effekter av de kumulativa störningarna visas senare i
konsekvensanalysen.
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7.1.13 Framtida osäkerhetsfaktorer
I det här avsnittet presenteras framtida konsekvenser som fortfarande är svåra att värdera då
de är i olika skeden av planering eller finns med som framtida planeringsalternativ.
Konsekvenser av LKAB:s markanvisning vid Bahtovárri

LKAB har idag en befintlig markanvisning väster om industriområdet och sandmagasinen i
området upp mot Bahtovárri. LKAB har inte för avsikt att ta marken i anspråk för någon
verksamhet och har inte identifierat något sådant behov i förhållande till denna ansökans
avgränsning som gäller brytning av malm på den nuvarande huvudnivån 1365. Det finns det
ingen miljöprövning genomförd som tillåter någon verksamhet på detta område. Om LKAB
någon gång skulle behöva plats för t.ex. ett nytt magasin eller sidobergsupplag utanför det
område som nu definieras som industriområdet (bestäms främst genom kommunens
detaljplaner) så måste LKAB titta förutsättningslöst på alternativen tillsammans med Laevas
sameby. För samebyns del skulle en utvidgning av industriområdet medföra en omöjlighet
att flytta renarna förbi Kiruna C med stora negativa konsekvenser som följd.

Ledning förbi Rakkuri till Kalixälven
I LKABs samrådshandling finns beskrivet att en vattenledning skulle kunna dras förbi
Rakkuri direkt till Kalixälven. Ett sådant alternativ skulle beroende på utformning kunna
skapa en barriär samt ta mark i anspråk, vilket ses på med oro från rennäringens sida. En
farhåga är att ökade vattenflöden i Rakkuri kommer leda till att flyttleden över sjön inte
kommer kunna att användas. Det är redan idag dålig is på sjön till följd av utloppet av
processvatten från LKAB.
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Nya Kiruna C
Till följd av LKAB:s fortsatta brytning av malm i Kiruna kommer stora delar av nuvarande
centrum behöva flyttas till området mellan kyrkogården och Tuolluvaara. Inom området som
berörs av den senaste huvudnivån finns 3 200 bostäder, 750 hotellbäddar, hela stadskärnans
kommersiella centrum, flertalet större offentliga institutioner – bland annat stadshuset,
gymnasieskolan, en grundskola, sjukhuset, biblioteket, kyrkan och badhuset – samt cirka 1
000 arbetsplatser. 6 000 personer i stadskärnan måste flytta, vilket är hela 33 procent av
centrala Kirunas befolkning. Alla kommuninvånare berörs dock på något sätt av
stadsomvandlingen, eftersom många viktiga samhällsfunktioner finns i området.
I den nya stadskärnan pågår just nu byggnationen av det nya stadshuset Kristallen med
LKAB som byggherre. Byggtiden beräknas från 2015-2018. Gatunätet i den nya stadskärnan
är i det närmaste färdigbyggt. Även strukturen för de framtida kvarteren som ska bebyggas
med bostäder, handel, hotell med mera träder fram allt mer. Infrastruktur för den nya
stadskärnan, så som vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och fibernät finns på plats i
marken. Under sommaren 2017 byggs en ny huvudledning som kommer att koppla samman
gamla skjutbaneområdet med den nya stadskärnan.

Kartbild över nytt planerat kvartersnät i nya Kiruna C
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Även arbetet med byggandet av en ny E 10 förbi Kiruna har påbörjats under 2017.
Byggnationerna kommer att medföra stora negativa konsekvenser för Gabna sameby under
byggtiden, både för den samlade flytten av renarna förbi Kiruna C men även för renarnas
fria strövning förbi området. Redan idag så visar insamlade GPS data från samebyns renar
att renarna rör sig väldigt fort längs flyttlederna genom området och helst under tider på
dygnet då störningarna är som minst, dvs på natten.
Nedan följer en tabell över några av de konsekvenser samebyarna ser med stadsflytten.
Ny mark tas i
anspråk

Ny plats för deponi kommer att behövas och det är stor
osäkerhet kring lokaliseringen. Förslaget som nu föreligger
mellan järnvägen och LKAB:s industriområde är bra på så sätt
att det är liten störning. Dock finns det osäkerhet kring om
LKAB skulle behöva området i framtiden istället för att ta ny
mark i anspråk

Störning för fria
strövningen samt
påverkan på
övernattningsbetet
vid flytt

Ny industri planeras i Råtsitriangeln med medförande
lastbilstransporter till och från området. Detta ger ytterligare
störning för flyttled och den fria strövningen. Det finns knappt
något ostört område kvar för flyttning förbi Kiruna. Det
rastbete som ligger intill kommer bli svårt att utnyttja då
trafiken och aktiviteten gör att renarna inte vill hållas i
området. Ökad arbetsbelastning och utfodring för renskötarna
De nya bostadsområdena kommer innebära att det rörliga
friluftslivet i form av ökad skotertrafik kommer öka markant i
områdena norr om centrum. Även hundspannskörningen
kommer öka, även om den redan idag är vanligt
förekommande. Detta riskerar att kraftigt försvåra både
flyttning och fri strövning. Rastbetena runt flyttleden och

Påverkan på
flyttled och
rastbete
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bakom Tuolluvaara kommer inte kunna användas om
aktiviteterna blir för besvärande.
Minskad betesro

Den ökade aktiviteten kommer ge långtgående konsekvenser
för renarnas betesro. Renarna kommer inte lugnt beta sig förbi
utan spridas över ett större område.

Merarbete för
renskötarna

En ökning av bevakningen, samt samling då spridningen till
intilliggande byar kommer öka. Ökade kostnader och stress
för att renarna inte kan komma förbi centrum kommer bli
besvärande.

Ökad störning

Stängningen av skotertrafik på Luossajärvi har gjort att
skotrarna istället kör norr om stan vilket lett till en betydande
aktivitetshöjning i det här området.

Kartan visar riksintressen och flyttleder för Gabna sameby samt att nya centrum och väg
E10 är utmärkta på kartan. Kiruna kommun har även tagit fram en ny detaljplan för ny
bebyggelse i Tuolluvaara som riskerar att omöjliggöra flytt över E10 och förbi flygplatsen.
Nya Centrum med nya bostadsområden kommer även få till följd att rörelse- och
aktivitetsmönstren hos befolkningen kommer att förskjutas mot befintlig flyttled norr om
Kiruna, vilket oroar samebyn. Allt fler människor väljer även att bygga permanentboende i
de tidigare fritidshusområdena runt Kurravaara, Poikkijärvi och Laxforsen vilket även detta

Sida 57 av 81

leder till ökad skoterkörning, turistverksamhet och mänsklig aktivitet i områden som behövs
för att kunna flytta med renarna.

7.2 Riksintresse för rennäringen
Sametinget är central förvaltningsmyndighet för rennäringen. Enligt Förordning (1998:896)
om hushållning med mark- och vattenområden m.m. ska Sametinget som statlig myndighet
inom sitt verksamhetsområde i samråd med länsstyrelserna ha uppsikt över hushållningen
med mark- och vattenområden. Sametinget ska efter samråd med Boverket samt de
länsstyrelser och andra myndigheter som nämns i förordningen och som är berörda, lämna
uppgifter i skriftlig form till länsstyrelserna om områden som myndigheterna bedömer vara
av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken.
I miljöbalken 3kap 5 § anges att:
"...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...."
Enligt prop 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser m.m. så är:
Rennäringen en förutsättning för den samiska kulturen. Riksdagen har i olika sammanhang
uttalat att den samiska kulturens fortlevnad måste garanteras. Detta innebär att det måste
finnas grundläggande förutsättningar för rennäringen inom i princip varje sameby, nämligen
en säker tillgång till sådana områden inom både åretruntmarkerna och vinterbetesmarkerna
som har avgörande betydelse för möjligheterna att bedriva renskötsel. Det kan gälla bl.a.
flyttningsleder, särskilt sådana avsnitt där på grund av terränghinder m. m. alternativa
framkomstvägar saknas. Det kan också gälla viktiga kalvningsland och områden med särskilt
goda betesförhållanden. De viktigaste delarna av renskötselmarkerna bör därför ges ett starkt
skydd i NRL mot exploatering. Som påpekas i promemorian är det därvid av största
betydelse att beakta de funktionella samband som måste finnas mellan olika delområden för
att renskötsel skall vara möjlig och samekulturens fortbestånd därmed garanteras. Med
hänsyn till vad som nu har sagt får sådana områden som har avgörande betydelse för
möjligheten att varaktigt bedriva renskötsel i en viss sameby anses vara av riksintresse. I
NRL bör därför föreskrivas av dessa områden skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra näringens bedrivande. Härigenom kan staten också ingripa i den kommunala
planläggningen om den skulle strida mot denna föreskrift.
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Kartan visar Laevas samebys områden av riksintresse runt Kiruna C

Kartan visar Gabna samebys områden av riksintresse runt Kiruna C inklusive flyttleder.
7.3 Sociala och kulturella konsekvenser

7.3.1 Traditionell kunskap
Renskötseln är en näring som bygger på att den traditionella kunskapen om renen,
landskapet, språket och kulturen kan föras vidare till barnen, så tidigt som möjligt.
”Oavsett om barnen vill in i rennäringen eller inte, måste man ge dom de förutsättningarna
och lära dom. Rennäringskunskaperna måste man få från barnsben det är inget man kan läsa
sig till, man måste vara med” (Ann-Catrin Stenberg Partapuoli)
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Det finns en stor oro inför att de stora förändringar i landskapsutnyttjandet som renskötseln
tvingats till under de senaste tio åren också ger stora negativa konsekvenser för barnens
möjligheter till att fortsätta med renskötseln och att även språket och den traditionella
kunskapen ska försvagas och på sikt försvinna.
”Samhället har förändrats, kvinnorna har tvingats in i yrkesarbeten det leder till att
kunskapsglappet för barnen ökar, den traditionella kunskapsöverföringen försvinner
samtidigt som språket försvinner. Dom renskötande familjerna tvingas leva två olika liv”
(Anna Inga).
”Mycket av språket och kunskapsöverföringen försvinner för att kvinnorna måste jobba,
barnen kan inte vara med på samma sätt som tidigare” (Anna Inga).
”Språket dör ut, det finns inte många yngre i våran sameby som pratar samiska, med det
försvinner många namn på många namn på platser/ställen och benämningar på renar
försvinner. Det har hänt så mycket med språkets överlevnad under dom senaste 20 åren”
(Ann-Catrin Stenberg Partapuoli).

7.3.2 Ekonomi
Det finns en stor oro för att rennäringen blir allt mer ekonomiskt krävande och det frestar på
hela familjen, då det förutom mer ekonomiska resurser även krävs allt mer personella
resurser.
”Nu går det inte att låta renarna beta fritt vid flytt, allt har blivit så dyrt och resurskrävande.
Allt på grund av främst LKABs verksamheter inom samebyns marker” (Anna Inga)
”Allt har förändrats på så otroligt kort tid, vid flyttningar behövs det så mycket folk och allt
har blivit så dyrt när vi inte kan använda oss av tidigare rastbeten, vi har inte tillräckligt med
folk till allt arbete. Marktjänsten vid flytt har nu blivit kvinnornas jobb” (Ann-Catrin
Stenberg Partapuoli)
Rennäringen är idag en näring som, mätt i traditionella ekonomiska termer, har låg eller
ingen lönsamhet. Enligt Sveriges officiella lönestatistik som Medlingsinstitutet ansvarar för
så har renskötaryrket länge tillhört den yrkesgrupp som har lägst lön i Sverige. De flesta
renskötselföretag i Sverige bedriver sin näringsverksamhet i en enskild firma, det är endast
en handfull som har verksamheten organiserad i aktiebolag. Detta innebär naturligtvis att
tillgången till kapital inom rennäringen är mycket begränsat. Det är idag svårt att få fram
säker statistik om renskötselföretagens ekonomiska förutsättningar. Svenska Samernas
Riksförbund, SSR, har dock genom åren gjort egna studier som bland annat visat:
Lönsamheten är klart lägre i Norrbotten än på andra håll i svenska Sápmi.
Verksamheten har oftast inte en lönsamhet som medger regelbundna och ”normala”
löneuttag. Företagens lönsamhet är beroende av sidoinkomster, typ skogsröjning, transporter
och turism. Familjeekonomin är beroende av en kompletterande familjeförsörjare, oftast en
hustru eller sambo. Lönsamhetens bedöms fortsättningsvis vara svag m.h.t.
omkostnadsutveckling; bränslepriser, foder, transporter, helikopter etc.
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Många renskötselfamiljer lever dock med en tradition som har sina rötter i självhushållets
historia, detta innebär i många fall en kunskap och vilja att klara sig på relativt små
ekonomiska medel.
Frågan om lönsamhet är mycket en definitionsfråga. I en klassisk definition kan man säga
att lönsamhet är kvoten mellan företagets resultat (vinst/förlust) och det kapital som finns i
företaget. Oftast används dock lönsamhetsbegreppet i andemeningen att resultatet skall
överstiga kostnaderna i företaget. Oavsett hur man definierar så finns det i rennäringen
ytterligare dimensioner i lönsamhetsbegreppet. Många renskötare ser det som en tillgång att
få arbeta med sin traditionella näring. Värdet av att få förvalta sitt arv är för många renskötare
så viktigt att man ser detta som en positiv kapitalpost som skall adderas till företagets
ekonomiska resultat- och balansräkning. Om värdet av denna ”kapitalpost” undermineras på
grund av att den samiska renskötselkulturen inte kan vidmakthållas så skulle den
ekonomiska utvecklingen snabbt accelerera mot sin undergång. Mot denna bakgrund så är
utrymmet för ökad ekonomisk belastning respektive minskade intäkter mycket litet.
Ju mer resurser som går åt till ökad bevakning etc. desto mindre tid kan man lägga på
exempelvis vidareförädling och genom det öka renskötselföretagets lönsamhet.

7.3.3 Fysisk och psykisk hälsa
Både medellivslängden och dödlighetsmönstren bland samer är liknande dem som
förekommer hos majoritetsbefolkningen. Små skillnader i förekomsten av cancer och hjärtkärlsjukdomar har rapporterats. Den traditionella samiska livsstilen verkar innehålla element
som minskar risken att utveckla cancer och hjärt-kärlsjukdomar, t.ex. fysisk aktivitet, kost
rik på antioxidanter och omättade fettsyror, och en stark kulturell identitet. Renskötseln är
en viktig kulturell verksamhet bland samer och förknippas med höga risker för olycksfall.
Smärta i nedre ryggen, nacken, axlar, armbågar, och händerna är vanligt bland både män och
kvinnor i renskötsel familjer. För män är dessa symtom relaterade till hög exponering för
terrängfordon, särskilt snöskoter, medan för kvinnorna tycks psykosociala riskfaktorer
viktigare, exempelvis dåligt socialt nätverk, hög ansträngning, låg belöning och högt
ekonomiskt ansvar.
Även om hälsotillståndet hos den samiska befolkningen verkar vara ganska lik den i den
svenska, har ett antal specifika hälsoproblem identifierats, särskilt bland de renskötande
samerna. De flesta av dessa problem har sitt ursprung i marginalisering och dålig kunskap
om renskötseln och den samiska kulturen bland majoritetsbefolkningen. Det föreslås att den
mest hållbara åtgärden för att förbättra hälsan bland de renskötande samerna skulle vara att
förbättra villkoren för renskötseln och den samiska kulturen (Sjölander, 2011:1).
Självmordsbeteenden (såsom tankar och planer på att ta sitt eget liv) är mer förekommande
bland renskötare (både män och kvinnor) jämfört med majoritetsbefolkning i samma
område, och för männen är det ungefär dubbelt så vanligt förekommande (Kaiser & Salander
Renberg, 2012). Samma mönster finns också bland samiska ungdomar där särskilt
renskötande ungdomar, samer som rapporterar att de utsatts för etnisk diskriminering, och
samer i södra Sápmi (Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län) har högre risk för
suicidala beteenden (Omma, Sandlund, & Jacobsson, 2013).
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Den fysiska och psykiska hälsan är svår att mäta och går inte att härröra till endast en orsak.
Däremot är det tydligt att den upplevda stressen över allt mer krympande betesmarker och
osäkrare framtid är påtaglig och att tankarna kring detta är många.
”Vintrarna är hårdare, man måste köra mer. Ofta under dygnets alla ljusa timmar det leder
till att belastningsskadorna ökar” (Ann-Catrin Stenberg Partapuoli)
”Stressen ökar den psykiska ohälsan ökar bland renskötarna på grund av intrång, klimat och
rovdjur. Våra barn och ungdomar tvingas växa upp med dagligt prat om gruvproblematiken.
Det har blivit en naturlig del av våran vardag att leva med oro och stress över framtiden”
(Anna Inga).
”Vi är otroligt kluvna med uppfostran av våra barn. Ska vi stötta dom när dom vill in i
rennäringen? Stoppa dom? Vi sänder ut dubbeltydiga signaler hela tiden, samtidigt som vi
vet att vill dom verkligen satsa så går det inte att stoppa. Renskötsel är inget som går att satsa
halvhjärtat på” (Agneta Inga)
”Under vintern mår vi sämst, det spelar ingen roll om man är i skogen dagligen eller om man
bara hjälper till i renskogen ibland. Vi påverkas av våra husbönders oro samt våra egna,
känslan över att tappa kontrollen under vintern är alltid påtaglig. Man behöver bara se
ansiktsuttrycket. Det är press, stress, oro och otrygghet” (Ungdom)
”Vi för över vår oro på våra barn redan när dom är små” (Anna Inga).
”Sommaren är vårt andningsrum. Man ser resultatet av året och vi i samebyn lever tätt ihop
under drygt en månad. Juli väger upp vinterns tyngd, det är de bra tiderna som får oss att
fortsätta kämpa” (Ungdom).
”Det är svårt att beskriva den kärlek man känner för renen och även hur hårt knuten man är
till renen genom identiteten. Den ger oss mat, slöjd och inspiration” (Ungdom).

7.3.4 Landskapets betydelse
Landskapet rymmer inte bara bete och skydd för både renar och människor utan är också av
stor betydelse som ett kulturlandskap över den historiska markanvändningen, som en
kunskapskälla för kunskapsöverföring och för bevarandet av samiskan.
”Många namn på platser har försvunnit för att vi inte kan använda alla marker.
Barnen/Ungdomarna får en speciell känsla till markerna vi färdas på när det berättas historier
om platserna man stannar på eller far förbi, alla möjliga vardagliga berättelser och historier
som vi har hört från dom äldre” (Ann-Catrin Stenberg Partapuoli).
”Nu har det blivit så att vi är rädd för vintrarna på grund av betestillgången eftersom våra
vinterland har försvunnit” (Ungdom).
”Det har förändrats helt, när jag började fanns det träd ännu, nu är allt kalhugget. Och när
det växer är det bara björk och sly, när snön sen kommer och det börjar driva packas snön.
Sist jag har varit ner hittade jag inte ens där, allt var så hugget så jag hittade inte färdstråken
ens. En gång från Svappavaara och västerut hade de huggit och jag skulle köra spår för
flytten, jag hittade inte ens var flyttleden gick när jag skulle köra” (Ragnvald Pingi).
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”Flyttlederna har inte bara ett praktiskt syfte, de har en kulturell betydelse. Markerna bär på
historia, det finns spår överallt om man tittar grundligt” (Ungdom).
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7.4 Kumulativa konsekvenser
I den gemensamma överenskommelsen mellan samebyarna Gabna och Laevas och LKAB
har beslutats att alla konsekvensanalyser som genomförs skall genomföras i ett kumulativt
perspektiv. För att underlätta detta arbete har parterna gemensamt utvecklat en manual som
stöd för de kumulativa konsekvensanalyserna.6
Arbetet med att ta fram kumulativa konsekvensanalyser utvecklades främst i USA och
Kanada under 80- och 90-talen. Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA)
etablerade en definition som sedermera även fick spridning internationellt “Cumulative
effects are changes to the environment that are caused by an action in combination with other
past, present, and future human actions.”
Den definition av kumulativa effekter som vi använder i denna baseline studie är:
”Kumulativa effekter kan beskrivas som hur en verksamhet eller åtgärd tillsammans med
andra pågående, tidigare och framtida verksamheter/åtgärder påverkar rennäringen i ett
område”.
En underlättande faktor i detta arbete har varit den redan framtagna fördjupade analys av
gruvnäringens påverkan på rennäringen i Svappavaaraområdet, som genomfördes 2015.
Även om vi idag inte kan se de fulla konsekvenserna av den samlade gruvverksamhetens
påverkan på renskötseln i Kirunaområdet, kan vi ändå med hjälp av den samlade
intrångsbilden, skissa upp de kumulativa konsekvenserna och visa på framtida utmaningar.
Att samebyarna har tvingats ändra på sättet att bedriva sin renskötsel över de gångna 70 åren
torde vara uppenbart. Det faktiska markbortfallet som uppkommit, i form av de samlade
antalet omvärldsfaktorer och dess störningszoner, har lett till allt större svårigheter att nyttja
de traditionella betesområdena, men även till ständiga energiförluster hos renen vilket
påverkar både lönsamheten och ökar kostnaderna för utfodring och merarbete för den
enskilda renskötaren. Att i en tid av allt större klimatpåverkan och ökad osäkerhet om vädrets
konsekvenser år från år, blir möjligheterna till anpassning och flexibilitet inom renskötseln
allt viktigare. Om det då inte finns några ostörda betesområden kvar att kunna utnyttja vid
olika betesförhållanden, finns det heller inget utrymme för att kunna vara flexibel i sitt
markutnyttjande.
Men den förändrade markanvändningen för även med sig konsekvenser för språket, den
traditionella kunskapen och det kulturhistoriska kunnandet om markerna. Dessa
konsekvenser är mer långsamma i sin förändring och sker över tid och är tillsammans med
de hälsomässiga/psykosociala konsekvenserna svårare och mer komplexa att hantera. Trots
komplexiteten är dessa konsekvenser intimt förknippade med den traditionella
markanvändningen och möjligheterna att bedriva den renskötsel som samebyns medlemmar
vill bedriva. Därför måste även dessa konsekvenser tas hänsyn till i den samlade
bedömningen och så långt det är möjligt, åtgärdas och förebyggas.
I konsekvensanalysen har vi har med utgångspunkt i ROS-modellen7, arbetat med en modell
för att riskklassificera de konsekvenser för rennäringen som beskrivs i konsekvensanalysen.
Anledningen till att vi väljer att riskklassificera konsekvenserna är för att kunna bedöma de
sammanvägda konsekvenserna i den kumulativa analysen.
6
7

Kumulativa konsekvenser för rennäringen; version 1, april 2015.
ROS-analyser i arealplanlegging, Veileder 20.06.2013, Plan- og temadatautvalget i Oslo
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Till varje omvärldsfaktor gör vi en objektsbeskrivning som bifogas som bilagor. I
objektsbeskrivningen beskrivs varje konsekvens uppdelat på människa, ren och landskap,
vilka sedan riskklassas utifrån de gränsdragningar som presenteras i manualen för
kumulativa analyser. Varje objektsbeskrivning länkas även i RenGis till ”sin
omvärldsfaktor” så att de finns lättillgängliga. Objektsjournaler och riskklassning kan även
göras för direkta och indirekta konsekvenser, inte bara för de kumulativa.
Utifrån den lista som tagits fram med de verksamheter som påverkar samebyn på lokal-,
regional- och samebynivå och som ska vara med i den kumulativa analysen, har vi
digitaliserat dessa i RenGis. Vi har i detta arbete använt samma färger och samma manér för
respektive verksamhet i de båda samebyarna, så att det ska bli enhetligt och mer
lättförståeligt.
Till varje digitaliserat objekt görs en störningszon vars storlek avgörs av vilken verksamhet
det är man beskriver. Störningszonernas storlek är framtagna utifrån Skarin/Åhmans artikel
(tabell 1 och 2, sidorna 6- 8). Att olika typer av verksamheter ger upphov till störningar på
renskötseln även utanför själva verksamhetsområdet är i sig inget kontroversiellt och ett
flertal olika studier har också gjorts med syfte att kartlägga störningsgraden.
Det Skarin/Åhman gjort i sin artikel är att föra ihop resultatet från de studier som genomförts
och analyserat om det går att se skillnader på studier som genomförts på vildren kontra
domesticerad ren, samt om det är avgörande för resultatet i vilken skala studierna
genomförts. En av slutsatserna är att störningsstudier måste genomföras på minst den
regionala skalan/i en betestrakt samt över en längre tid (månader/år) för att ett tillförlitligt
resultat ska kunna uppnås avseende hur olika verksamheter påverkar rennäringen. Görs
studierna på denna nivå så finns det även väldigt liten skillnad mellan effekterna på vildren
och domesticerad ren, vilket medför att resultaten kan användas även på ett generellt plan,
även om domesticerad ren tycks ha något mindre undvikelsezoner. Studierna på
domesticerad ren är få och Skarin/Åhman anger att det behövs fler studier för att uppgifterna
ska kunna användas i t.ex. förvaltningssammanhang.
En störningszon, oavsett storlek, ska ses som en indikator på inom hur stort område som
renarna påverkas och kan variera beroende på topografi, betestyp etc. Störningsgraden kan
också variera mellan honrenar med kalv och hanrenar. Studierna visar att det är honrenar
med kalv som är de mest störningskänsliga. Flera överlappande störningszoner kan ses som
en indikator på ökade kumulativa effekter av en enskild störning. I Skarin/Åhmans artikel
redovisas zonerna enligt nedanstående tabell som en sammanställning av vad som
framkommit i olika undersökningar, både i fråga om vildren och domesticerad ren.
Det är också viktigt att konstatera att ett stört område inte behöver innebära att området är
helt förstört som en betesresurs eller för förflyttningar. Graden av påverkan varierar mellan
olika störningsobjekt. I vissa fall kan påverkan vara lindrig medan de i andra fall innebär att
området inte längre går att bruka för rennäringen. Vid upprättande av objektsjournalerna tas
hänsyn till detta i ROS analysen.
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Omvärldsfaktor

Störningszon
enl.
Skarin/Åhman

Tätorter

2,5 -15

Vald
störningszon
i detta
projekt
2,5 km

Gruvor

0,25- 14

10 km

Järnväg

Finns ej

1,5 km

Väg

1-10

1-1,5 km

Ingår i
1,5 km; i
turistanläggningar större
skotertäta områden i Gabna
12 km
1,5 alt 12 km
Turistanläggningar 0 - 12
beroende på
plats
Skoterleder

Sommarleder
(vandring)

Ingår i
1,5 km
turistanläggningar

Vindkraft
Bergtäkt

3,5 km
Finns ej i
Skarin/Åhman

3,5 km
3,5 km

Kraftledningar

0 – 2,5

2,5 km

Motivering till vald zon

Samebyarnas erfarenheter
är att det är aktiviteterna i
form av skoteråkning,
hundspann, skidåkning etc.
som ger störningar vintertid,
därav liten zon runt själva
tätorten
Beroende på typ av aktivitet
och frekvensen kan
störningen variera och
samvariera i olika grad.
Erfarenheten från
Kirunagruvan visar på stor
upplevd störning, därför har
10 km valts
Valt samma zon som för
väg, lång erfarenhet av
påverkan från järnväg,
erfarenhetsbaserad zon
Beroende på intensitet och
aktivitet runt vägen har
olika zoner använts.
Utbrett med skoterleder
över stora områden, där de
mest trafikerade tagits med,
erfarenhetsbaserad zon
Erfarenhetsbaserad zon då
samebyarna har lång
erfarenhet av
turistanläggningar på sina
marker
Vissa frekvent använda
leder har tagits med,
erfarenhetsbaserad zon
Samma som Skarin/Åhman
Har valt samma störning
som för vindkraft under
konstruktionsskedet då det
är liknande aktivitet runt
och i en bergtäkt
Speciellt nyuppförda alt
flyttade kraftledningar ger
upphov till störningar samt
att ny forskning visar på
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större störning än tidigare,
därav största zonen

Nedan följer ett antal kartor som beskriver olika störningsobjekt påverkan på rennäringen i
såväl Laevas som Gabna. Kartorna är upprättade av medlemmar i Samebyarna och är
inritade i respektive samebys RenGis/Renbruksplan.

Infrastruktur
Kartorna visar skoterleder, vägar, järnväg, kraftledningar och vandringsleder

Laevas
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Gabna

Gruvor
Kartorna visar befintliga gruvor samt bergtäkter

Laevas
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Gabna

Skoterleder/skoteråkning
Kartorna visar skoterleder men även områden med frekvent skoteråkning (röda områden)

Gabna
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Laevas

Vindkraft
Kartorna visar planerade vindkraftsparker

Laevas
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Gabna

Alla störningar/kumulativ beskrivning
Kartorna visar samtliga omvärldsfaktorer inklusive störningszoner

Laevas
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Gabna

Skogsbruk
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Kartan visar spår av det moderna trakthyggesbruket på Laevas och Gabna samebyars
vinterbetesmarker.
Lila områden visar hyggen upptagna mellan 2000 och 2013 enligt Skogsstyrelsens databas
”faktiskt avverkat”. Gröna områden visar hyggen upptagna mellan ca 1985 och 2000 där
träden klassificerats som lägre än 2 m enligt klassen ”hygge” i Svensk Marktäcke Data
(SMD) satelitbildsbaserad klassning utförd 2002.
Bruna områden visar hyggen upptagna mellan ca 1970 och 1985 där träden klassificerats
som 3-5m höga enligt klassen ”ungskog” i SMD. Ljusgula områden är icke skogsmark och
ljusgröna områden är övrig skogsmark. Information kommer från databasen
Omvärldsfaktorer i Renbruksplanens RenGis. (Kartan framtagen av Per Sandström, SLU,
2015).

Sida 73 av 81

7.4.1 Påverkad betesmark/störningszoner
Nedanför har tabeller och diagram gjorts som visar hur stor andel av samebyarnas mark
som är påverkad av annan verksamhet. Tabellerna visar påverkad mark i kvadratkilometer
av olika verksamheter och cirkeldiagrammen visar samma värden, men även i procent av
totalarealen.
Störningszoner Laevas
Total betesareal, km2

4725
Kommentarer

Gruvor:
Masugnsbyn
LKAB Gironvarri
LKAB Gruvberget
LKAB Mertainen
Summa
Bergtäkter:
Malmivaara
Hopukka
Summa

21,4
309,5
265,5
170
766,4

45
45
90

Järnväg
Summa störning

153,5

Större kraftledningar
Summa störning

327,5

Vindkraft
Kuusivaara
Luongastunturi
Summa

203
145,5
348,5

Kalixfors skjutfält
Summa störning

107

Vägar
Summa störning

502

Snöskoter
Kiruna
Västfjällen
Svappavaara
Parakka
Övrigt
Summa störning

115
218
118
65
66
582

Total störning

E10, Nikkaluokta

218, 8 km leder

2876 Netto
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Störningszoner Gabna
Total betesareal, km2

3783
Kommentarer

Bergtäkter:
Malmivaara
Valkeavaara
Lehtorova
Summa

33,2
40
42
115,2

Gruvor:
Masugnsbyn
LKAB Gironvarri
LKAB Gruvberget
LKAB Mertainen
Summa

21,4
267,5 Enbart gruvan: 4,3 km2
200
200,5 Enbart gruvan: 5,4 km2
689,4

Vindkraft:
Kuusivaara
Luongas
Goddevárri
Summa

128 Enbart vindparken: 49,6 km2
84 Enbart vindparken: 17,6 km2
9
221

Vägar:
Summa störning

268 km väg
720 Inklusive Kurravaaravägen

Sommarleder:
Summa störning
Snöskoter
Fri åkning kring Kiruna
Skoterleder
Summa
Nya E 10:
Summa störning
Större kraftledningar:
Summa
Järnväg:
Summa
Kiruna flygplats:
Summa
Total störning

46,2 km leder
136,7

187,8
856,7 371,8 km skoterleder
1044,5
6,2 km väg
25
165 km ledningar
1096,5
154 km järnväg
425,6

1,8
2191 Netto
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Diagrammen visar såväl kvadratkilometer/procent av totala arealen
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Det finns idag I Sverige inget vedertaget gränsvärde för hur stor andel av ett betesområde
som bör/skall vara opåverkat av störningar. I Canada har den statliga Environment Canada i
sin Canadian Caribou Recovery Plan (2012) antagit att ett betesområde för att det ska kunna
anses som ostört (inklusive störningszoner), måste uppgå till minst 65 % ostörd area för att
renarna skall kunna utvecklas på ett naturligt sätt. Eftersom det går att jämföra renar med
Caribou på en landskapsnivå så kan dessa gränsvärden vara relevanta även i Sverige och i
Kirunaområdet.

Ett mera nyanserat sätt att beskriva detta framgår i diagrammet nedan:
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Möjlighet för
hållbar utveckling
och tillväxt
> 90 %
< 90 till >60 %
<60 till >40 %
<40 till>10 %
<10 %

Sannolikhet för
önskat resultat

Störningsgrad

Risknivå

Mycket sannolik
Sannolik
Vare sig osannolik
eller sannolik
Osannolik
Mycket osannolik

<10 %
>10 till 35 %
>35 till 45 %

Mycket låg
Låg
Medel

>45 till 75 %
> 75 %

Hög
Mycket hög

De värden som redovisas ovan avser de två samebyarnas totala påverkansgrad. Om man
skulle göra en likvärdig beskrivning för området i anslutning till Kiruna stad så blir påverkan
i stort sett total, 100 %.
Om man lägger in Gabnas och Laevas värden från tabellerna ovan i det kanadensiska
protokollet så kan man konstatera att såväl Laevas som Gabna har passerat intervallet”not
self-sustaining” (inte egen bärkraft) och befinner sig således i en svår situation med behov
för åtgärder av olika slag för att kompensera bristen på bärkraft/hållbarhet. Detta innebär att
man inte kan bedriva renskötseln enbart baserad på naturliga förutsättningar. Man blir
således beroende av kompenserande åtgärder som bl.a. utfodring och extra arbetsinsatser.
Detta beskriver väl verkligheten för såväl Laevas som Gabna.
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Sett i ett riskperspektiv så innebär detta att Laevas och Gabna befinner sig i en situation med
hög risk. Det är osannolikt att verksamheten kan bedrivas utan omfattande
anpassningsåtgärder.
Denna beskrivning omfattar de båda samebyarnas totala betesarealer. I beräkningen saknas
dessutom beskrivningar av skogsbrukets påverkan. Om denna skulle adderas till
störningsbilderna så kommer båda samebyarna att befinna sig inom området hög risk till
mycket hög risk.
I samband med konsekvensutredningarna gällande Svappavaara och Mertainen så
genomfördes en kumulativ analys av vinterbetesområdet mellan Kiruna och Svappavaara
(Leveäniemi). Det konstaterades då att störningarna i detta område, exklusive
störningszoner, uppgick till 27,95 % av betesområdet.

Om man adderade de störningszoner som använts i denna studie (se tabell ovan) så blev
bilden annorlunda (Inklusive skogsbruket)
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Det finns även andra omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka eller ta med i denna analys.
Med rovdjrustrycket, klimatförändringarna samt ett eventuellt ökat skogsbruk rubbas
förutsättningarna ytterligare och marginalerna för oförutsedda händelser är minimala. Mer
forskning om vad en sådan här påfrestning för samebyn innebär för renen, människan och
för landskapet i forma av samebyns betesutnyttjande året runt, är en nödvändighet.
Vad skulle hända om ytterligare störning tillkommer i det redan ytterst begränsade område
som samebyn kan nyttja för flytt och bete runt Kiruna. Det finns idag inga alternativ!
Situationen är redan idag så pressad i detta område att det helt enkelt inte finns utrymme för
ytterligare påverkan. Nya verksamheter och gruvor som Rakkuri och Viscaria är inte möjliga
i detta område - om rennäringen skall kunna fortsätta på en nivå som motsvarar dagens.
Det som just nu upplevs av samebyarna som mest kritiskt är vilken påverkan Kiruna
stadsflytt kommer att få i detta område samt hur man skall kunna anpassa sig till den
klimatförändring som inte längre är en hypotes utan en verklighet. De senaste 10 åren har 8
år varit riktigt dåliga sett ur ett renbetesperspektiv. Mot bakgrund av att de arktiska områdena
är de som påverkas kanske mest av den pågående internationella klimatförändringen så är
detta inte en tillfällighet.
Sammanfattar man den kumulativa situationen för såväl Laevas som Gabna samebyar
så kan man konstatera att den sammanlagda påverkan i bägge dessa byar är mycket
hög. Påverkan i Kiruna området är i stort sett total. Om man till detta adderar de
konsekvenser som pågående klimatförändring skapar så finns det en mycket stor risk
att rennäringen i detta område inte kommer att kunna överleva på nuvarande nivå och
i nuvarande omfattning och inriktning.
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