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Niska Grafitprojekt 
Samrådsyttrande Grafitbrytning Niska Södra, Niska Norra, 
Nunasvaara Norra, Kiruna kommun, Norrbottens län 

Naturskyddsföreningens inställning 
Sammanfattningsvis anser Naturskyddsföreningen att det föreslagna gruvprojektet är 
olämpligt och inte bör genomföras. 

Bakgrund 
Talga AB har tidigare hos Bergsstaten ansökt om bearbetningskoncession rörande 
grafitbrytning för Nunasvaara södra. Ansökan är inte beviljad. Företaget planerar nu att 
ansöka om bearbetningskoncession för grafitbrytning i de anslutande områdena Niska Södra, 
Niska Norra och Nunasvaara Norra. Som underlag för ansökans miljökonsekvensbeskrivning 
har företaget redovisat samrådsunderlag enligt miljöbalken kapitel 6 inför ansökan om 
bearbetningskoncession enligt Minerallagen. 

Motivering till Naturskyddsföreningens inställning 
• Det föreslagna projektet Niska förutsätter att projektet Nunasvaara södra får 

bearbetningskoncession och miljötillstånd och kan genomföras. I avvaktan på avgörande 
för Nunasvaara södra ska det nu redovisade projektet Niska inte genomföras vidare. 
 

• Niska är ett från lokaliseringssynpunkt olämpligt projekt sett i ett vidare perspektiv. 
Projektet innebär påverkan på Natura 2000, påverkan på renskötsel och intrång i tidigare 
av tyngre exploatering orörda områden. 
 

• Det är ofrånkomligt att gruvverksamhet i området Niska kommer att inverka negativt på 
renskötseln. Inverkan kommer till viss del även att kvarstå även efter den jämfört med 
renskötseln kortvariga gruvverksamheten. Men det finns en påtaglig risk att den aktiva 
gruvverksamheten ger irreversibla skador på renskötseln och därmed områdets framtida 
samhällsnytta genom verksamhet. 
 

• Niska ligger i sin helhet i tillrinningsområdet till den Natura 2000-klassade Torneälven. Att 
bedriva gruvverksamhet utan vattenpåverkan är omöjligt. Även vid normal drift kommer 
påverkan att ske. Till detta kommer påverkan vid eventuella oförutsedda händelser som 
driftstörningar, olyckor, sabotage, naturkatastrofer mm. Natura 2000-området kommer 
sålunda att påverkas till skillnad från om ingen gruvverksamhet etableras. 
 

• Efter gruvbrytningens avslutande kommer stora mängder utvinningsavfall att finnas kvar i 
området. Oavsett hur väl detta avfall täcks eller inkapslas kommer det att läcka ut mer 
vattenföroreningar än från den idag orörda malmen. Läckaget kan komma att påskyndas 
genom yttre påverkan som klimatförändringar mm och kommer att ge påverkan på Natura 
2000-orådet under oöverskådlig tid. 
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• Niska skulle komma att drivas i internationell konkurrens. Det är inte troligt att eventuella 
köpare skulle avstå från att inhandla billigare grafit på en öppen internationell marknad. 
 

• Niska är inte en unik förekomst i ett internationellt perspektiv om både förekomst och 
bearbetning beaktas. De produkter som avses produceras är inte unika på den öppna 
marknaden. 

Naturskyddsföreningens övergripande synpunkter 
Naturskyddsföreningen lämnade 2019-07-05 utförliga synpunkter i ett samrådsyttrande 
rörande bearbetningskoncession för Nunasvaara Södra. Beträffande Naturskyddsföreningens 
allmänna inställning till gruvverksamhet och synpunkter på förhållandena i det berörda 
området hänvisas till den tidigare skrivelsen. 
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