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Natur och miljö offras för gruvdrömmarna

Samhället har behov av mineral och metallutvinning för viktiga verksamheter och i
omställningen till ekologisk hållbarhet,  exempelvis för att bygga Norrbotniabanan och för
solceller. Den gruvboom som nu råder i Norrbotten med malmprospektering och gruvplaner,
saknar emellertid begränsningar som garanterar naturvärden och en säker miljö.   

- Våra lokalkretsar har under året beretts möjlighet att säga sitt i gruvfrågan, och på så sätt har
vi fått en bred belysning av problemen, såger Lars Andersson, ordförande i
Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. Man ser stora hot mot skyddsvärd natur, mot
vattnen, mot klimatet och mot ekologiskt hållbar utveckling, och det är tydligt att
miljölagstiftningen inte räcker mot den exploateringsinriktade minerallagen.

Kretsarna har framfört att regeringens mineralstrategi måste skrivas om. En hållbar
mineralstrategi måste bygga på helhetssyn och respekt för framtida generationers behov. En
avvägning måste göras, där långsiktigt ekologiskt hållbara näringar prioriteras. Klimathotet
måste lösas inom en generation, varför ny gruvbrytning inte får innebära något tillskott till
fossilkolutsläppen, och pågående gruvbrytning måste skifta till förnybar energi för att bli
hållbar.

Lagstiftningen gällande gruvindustrin måste bli betydligt strängare och ansvaret för risker, ur
både säkerhets- och miljöperspektiv skall ligga på gruvbolagen. Miljöprövning skall komma
först. Ett villkor för att starta verksamheten måste vara att gruvbolagen fonderar tillräckliga
medel för efterbehandling.

- Det innebär inte att vi säger nej till all gruvbrytning, säger Lars Andersson. LKABs
järngruvor i Kiruna och Malmberget är inte problemfria, men visar att järnmalmbrytning på
djupet kan ske under lång tid utan svåra skador på ekosystemen på regional nivå. Men även
dessa gruvor måste drivas utan att vattendirektivet och miljömålen riskeras. Mark- och
Miljööverdomstolens dom i förra veckan om att tillåta LKAB att dumpa gruvavfallsmassor i
en urskog intill Mertainen visar tyvärr att lagstiftningen inte ens skyddar den värdefullaste
naturen.
- Northlands gruvor i Pajalatrakten startades utan fullständig miljöprövning på grund av
Gränsälvskommissionen, säger Per Lundbäck, styrelseledamot i Naturskyddsföreningens
länsförbund. Därför är det nödvändigt att en fullständig miljöprövning görs för att bedöma om
verksamheten kan fortsätta, och vilka miljövillkor som då måste gälla.
- En gruvetablering kommer sällan ensam. Beowulf Mining mutade först in Kallak, och nu är
prospektering aktuell i Jelka - Rimakåbbå, det största urskogsområde som Steget Före lyckats
skydda, säger Mats Karström, Naturskyddsföreningen i Jokkmokk. Det fyra kvadratmil stora
skogs- och myrlandet skyddades som Natura 2000-område 2007 tack vare både nationella och
internationella påtryckningar av ett stort antal miljöorganisationer. Idag är det på väg att bli
naturreservat. Att nu Bergsstaten beviljar undersökningstillstånd här är en stor provokation.
Jag har svårt att tänka mig så många sämre platser än i själva hjärtat av Jelka-Rimakåbbå
avslutar Mats Karström.
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bilaga:
Kärnpunkter i gruvställningstagandet för Naturskyddsföreningen i Norrbotten:

+ Lokalbefolkningen inklusive det samiska folkets organisationer, miljöorganisationer och

långsiktigt ekologiskt hållbara småskaliga näringar skall ha stort och reglerat inflytande i

tillståndsprocessen.

+ Ingen gruvbrytning får ske i naturskyddade områden eller i områden med höga naturvärden

inklusive hotade arter.

+ Ingen gruvbrytning får ske om våra vatten riskerar tillföras farliga halter av giftiga ämnen. +

Nej till brytning av uran, kvicksilver, kadmium och bly.

+ Gruvor som idag är i bruk ska ställa om verksamheten så att våra miljömål uppfylls.

+ Ingen ökning av fossilkolutsläpp till den globala uppvärmningen genom nya gruvor.

+ Regelverket gällande miljö och säkerhet för att få prospektera, öppna gruvor och avveckla

gruvor skall skärpas i avsikt att minimera skador på naturmiljön och lokalsamhället.

+ Miljöprövning ska ske tidigt i alla processer och väga tyngre än annan prövning av tillstånd.

+ Gruvaktören ska visa på en långsiktigt hållbar verksamhet - ekologiskt, ekonomiskt och

socialt – för att få starta. Ekonomiska säkerheter för efterbehandling ska upprättas preventivt.

+ Bästa möjliga teknik (BAT), minsta möjliga miljöpåverkan, försiktighetsprincipen och

principen att förorenaren betalar skall tillämpas.

+ Gruvbolaget ska i alla skeden av sin verksamhet ha totalt ansvar för miljö och säkerhet.


