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Naturen  i  Norrbotten     kasino  eller  livsmiljö?  

Naturskyddsföreningen  Norrbotten  har  under  helgen  gjort  en  studieresa  i  Norrbottens  natur.  Ett  30-‐
tal  medlemmar  och  andra  intresserade  deltog.  Det  var  ett  besök  i  kontrasternas  land;  med  fläckar  av  
uråldrig  och  artrik  gammelskog  inklämd  mellan  kalhyggen,  klena  ungskogar,  vattenkraftsdammar  och  
gruvlämningar.    

-‐ Denna  resa  har  vart  en  chans  för  oss  att  uppleva  den  fantastiska  natur  som  finns  kvar  i  

Norrbotten  och  samtidigt  se  de  utarmade  markerna.  Det  har  också  vart  ett  tillfälle  att  få  en  

inblick  i  hur  ohållbara  näringar  negativt  påverkar,  inte  bara  den  ekologiska,  utan  också  den  

ekonomiska  och  sociala  hållbarheten  ur  ett  långsiktigt  perspektiv,  säger  Lars  Andersson,  
ordförande  Naturskyddsföreningen  Norrbotten.    

Arvidsjaurstrakten,   -‐
Gällivare.  Stopp  på  vägen  blev  bland  annat  de  

övergivna  gruvsamhällena  Laver  och  Nautanen,  även  ett  längre  stopp  i  det  övergivna  
vattenrallarsamhället  Messaure.  

Resan  avslutades  med  en  politikerutfrågning  av  riksdagskandidater  från  Norrbotten  på  det  övergivna  
gruvfältet  Nautanen,  en  koppargruva  som  bröts  några  år  i  början  av  1900-‐talet.  Gruvfältet  blev  en  
symbolisk  plats  för  de  ämnen  som  diskuterades  med  politikerna  då  gruvan  upphörde  efter  kort  tid  på  
grund  av  fallande  kopparpriser.  De  miljöförstörande  effekterna  som  uppstod  i  och  med  
kopparbrytningen  finns  kvar  än  idag  över  100  år  senare.  Ingen  efterbehandling  har  ännu  skett,  och  
markägaren  och  kommunen  tvistar  om  vem  som  ska  åtgärda.  

Politikerna  som  deltog  i  utfrågningen  var  Stefan  Tornberg  (C),  Jens  Sundström  (FP),  Fredrik  Lundh  
Sammeli  (S),  Anna  Hövenmark  (V),  Annika  Eriksson  (MP),  Anders  Pettersson  (KD).  Moderaterna  var  
inte  med.  Utfrågningen  leddes  av  journalisten  Tomas  Bresky.  Sametingets  ordförande  Stefan  
Mikaelsson  deltog  i  panelen  och  tog  upp  vikten  av  att  samerna  blev  hörda  i  frågor  som  rör  samernas  

  berörde  främst  om  
Norrbottens  natur  ska  kunna  vara  en  livsmiljö  för  biologisk  mångfald,  människor,  olika  kulturer  och  
hållbara  näringar,  eller  om  gruvbrytning,  kalhyggesbruk  och  kraftutbyggnad  ska  ha  förtur.      

Nästan  alla  partiers  kandidater  uttryckte  att  de  ser  brister  hos  minerallagen,  utom  Centerpartiets  
Stefan  Tornberg.  Han  var  också  ensam  om  att  argumentera  för  prospektering  i  naturskyddade  
områden.  Anna  Hövenmark  (V),  Jens  Sundström  (FP)  och  Annika  Eriksson  (MP)  var  mycket  tydliga  
med  att  gruvor  inte  ska  brytas  i  skyddade  områden.  Alla  partiernas  kandidater  var  positiva  till  att  
understödja  utökat  hyggesfritt  skogsbruk.    

-‐ En  slutsats  man  kan  dra  efter  utfrågningen  kring  dessa  viktiga  ämnen  är  att  politikerna  

behöver  mer  kunskap.  De  behöver  bli  mer  insatta  i  konsekvenserna  av  rådande  gruvbrytning  

och  skogsbruk.  De  behöver  också  bli  mer  insatta  i  vad  som  kan  vara  långsiktigt  hållbara  

näringar  så  som  ekoturism,  och  vad  det  faktiskt  kan  ge  ur  såväl  ekonomiska,  sociala  och  

ekologiska  perspektiv,  säger  Julia  Gullbrandsson,  vice  ordförande  Naturskyddsföreningen  
Piteå.    
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