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Naturskyddsföreningen	  protesterar	  mot	  att	  LKAB	  
	  begraver	  urskog	  under	  gruvavfall	  

	  
Idag	  är	  sista	  dagen	  det	  går	  att	  överklaga	  LKAB:s	  brytningstillstånd	  vid	  Mertainen	  till	  Högsta	  
domstolen.	  Naturskyddsföreningen	  i	  Kiruna	  och	  Norrbotten	  kommer	  inte	  att	  överklaga,	  men	  
uppmanar	  till	  protester,	  eftersom	  ovärderlig	  natur	  hotas.	  Föreningens	  miljöjurist	  tror	  inte	  att	  ett	  
överklagande	  kan	  leda	  till	  skydd	  för	  området,	  och	  det	  leder	  föreningens	  företrädare	  till	  slutsatsen	  att	  
ett	  överklagande	  är	  lönlöst.	  
-‐	  Vi	  vill	  varna	  allmänheten	  för	  att	  tro	  på	  svensk	  natur-‐	  och	  miljölagstiftning.	  Den	  skyddar	  inte	  ens	  de	  
högsta	  naturvärdena	  när	  starka	  ekonomiska	  exploateringsintressen	  ställs	  emot	  levande	  rik	  natur,	  
säger	  Lars	  Andersson,	  ordförande	  i	  Naturskyddsföreningen	  i	  Norrbottens	  län.	  
-‐	  Om	  urskogen	  arter	  ska	  ha	  en	  chans	  att	  överleva	  till	  framtiden	  kan	  man	  inte	  offra	  någon	  av	  de	  få	  
stora	  urskogar	  som	  finns	  kvar,	  säger	  Per-‐Erik	  Mukka,	  ordförande	  i	  Naturskyddsföreningens	  
Kirunakrets.	  
Samhället	  har	  behov	  av	  metall	  för	  viktiga	  ändamål	  och	  i	  omställningen	  till	  ekologisk	  hållbarhet,	  
exempelvis	  för	  att	  bygga	  Norrbotniabanan,	  anser	  Naturskyddsföreningen.	  Med	  den	  utgångspunkten	  
har	  föreningen	  inte	  haft	  avsikten	  att	  förhindra	  brytning	  i	  Mertainen,	  men	  det	  visade	  sig	  att	  LKAB	  
planerade	  att	  dumpa	  kolossala	  sprängstensmassor	  i	  en	  urskog	  intill	  gruvområdet.	  
Naturskyddsföreningen	  har	  försökt	  rädda	  skogen,	  men	  LKAB	  vägrar	  frakta	  gruvavfallet	  till	  någon	  
annan	  plats.	  
Naturskyddsföreningen	  informerade	  först	  LKAB	  för	  att	  bolaget	  skulle	  kunna	  skona	  de	  höga	  
naturvärdena,	  men	  bolaget	  tog	  ingen	  notis.	  Naturskyddsföreningens	  lokalkrets	  i	  Kiruna	  och	  
länsförbund	  i	  Norrbottens	  län	  överklagade	  därför	  LKAB:s	  tillstånd	  att	  dumpa	  gruvavfallet	  i	  urskogen	  
först	  till	  Mark-‐	  och	  miljödomstolen,	  och	  därefter	  till	  Mark-‐	  och	  miljööverdomstolen,	  vars	  beslut	  att	  
tillåta	  dumpningen	  vinner	  laga	  kraft	  på	  torsdag.	  
Naturskyddsföreningens	  företrädare	  pekar	  på	  att	  alla	  som	  värnar	  miljön	  har	  anledning	  att	  se	  sig	  om	  
efter	  politiker	  som	  tar	  naturvärdena	  på	  allvar,	  istället	  för	  sådana	  som	  är	  beredd	  att	  offra	  allt	  för	  nya	  
gruvor	  och	  tillväxt	  till	  varje	  pris.	  De	  kritiserar	  Näringsminister	  Annie	  Lööf,	  som	  hänvisat	  till	  Sveriges	  
miljölagstiftning	  som	  en	  garanti	  vid	  gruvbrytning.	  De	  framför	  också	  skarp	  kritik	  mot	  gruvbolaget:	  
-‐	  LKAB	  har	  haft	  chansen	  att	  visa	  ett	  miljöengagemang,	  men	  istället	  begraver	  bolaget	  en	  oersättlig	  
urskog	  under	  100	  meter	  höga	  stenmassor	  på	  ett	  två	  kvadratkilometer	  stort	  område.	  Bolaget	  har	  
erbjudit	  oss	  pengar	  och	  vill	  skriva	  samarbetsavtal,	  men	  vi	  tar	  helt	  avstånd	  från	  det	  eftersom	  det	  är	  
avgörande	  att	  vi	  är	  en	  självständig	  folkrörelse	  som	  värnar	  natur	  och	  miljö	  mot	  exploatörer.	  
Naturskyddsföreningen	  kommer	  därför	  att	  sprida	  budskapet	  till	  så	  många	  organisationer	  som	  möjligt	  
som	  verkar	  för	  att	  skydda	  naturen,	  att	  protestera	  mot	  LKAB:s	  miljösvek,	  regeringens	  agerande,	  och	  
de	  tomma	  lagar	  som	  inte	  ens	  ger	  urskogar	  ett	  säkert	  skydd.	  
	  
Kontaktuppgifter:	  
Lars	  Andersson,	  ordförande,	  Naturskyddsföreningen	  i	  Norrbottens	  län,	  076	  -‐	  789	  59	  64	  
Per-‐Erik	  Mukka,	  ordförande,	  Naturskyddsföreningen	  i	  Kiruna,	  070-‐331	  61	  23	  
	  
Mer	  om	  skogen	  vid	  Mertainen:	  
Skogen	  är	  vidsträckt,	  de	  äldsta	  träden	  är	  flera	  hundra	  år	  gamla	  och	  det	  saknas	  spår	  av	  kalhuggning.	  
Svampar	  och	  lavar	  som	  saknas	  i	  brukade	  skogar	  finns	  här,	  kritporing,	  ostticka,	  rosenticka	  och	  många	  
flera.	  Den	  ovanliga	  urskogen	  har	  översiktligt	  inventerats,	  men	  ingen	  grundlig	  undersökning	  har	  gjorts	  
av	  om	  det	  här	  kan	  finnas	  arter	  som	  ännu	  inte	  är	  kända	  av	  vetenskapen.	  Urskogar	  i	  Norrbotten	  är	  
oftast	  karga,	  men	  här	  finns	  även	  en	  slående	  rik	  högörtgranskog	  med	  högvuxen	  fjälltolta,	  smörbollar	  
samt	  svart	  trolldruva	  och	  orkidéer.	  
http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-‐vi-‐gor/skog/skogskartan	  
	  


