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Det ska hela tiden vara på LKABs villkor
2014-08-22
Svar till Linda Dahlström, NSD Debatt den 8 augusti.
Linda Dahlström vid LKAB skriver bland annat att Naturskyddsföreningen inte verkar vilja finna
kompromisser för allas bästa.
Den stora kompromissen som Naturskyddsför-eningen har gjort är att över huvud taget acceptera
en gruva på platsen. Det var ett svårt beslut att ta på grund av de enormt höga naturvärdena i
området. Vi såg vissa möjligheter att minska naturförstörelsen bland annat genom att lägga så
mycket verksamhet som möjligt på västra sidan av dagbrottet. Vi kan inte se att LKAB på något
seriöst sätt ens funderat på detta.
Ett bevis för detta är att när LKAB lämnade in en ansökan om detaljplan till Kiruna kommun i
december 2011 fanns inte området väster om dagbrottet med. Därmed fanns knappast något
kvar att kompromissa om. Vi tolkar detta som att LKAB bara är intresserade av att göra det hela
så enkelt och billigt som möjligt för gruvverksamheten och tyvärr gick miljödomstolen på samma
linje.
Hade man varit seriöst intresserad av att minimera transporter och dieselavgaser finns det ju
andra lösningar som eltruckar och transportband men vi har inte hört att LKAB diskuterat sådana
lösningar.
När det gäller att LKAB ”erbjudit pengar” till föreningen så har vi faktiskt blivit tillfrågade om vi inte
behövde pengar till något projekt och att vi därmed skulle kunna skriva på ett samarbetsavtal.
Vi känner till två organisationer som fått pengar och skrivit på samarbetsavtal. När vi frågat dessa
organisationer om vad de har för inställning till gruvprojektet har de sagt att de inte uttalar sig i
frågan.
LKAB har haft planer på kompensation genom att köpa upp skog på något annat ställe och
skydda. En gammal genomhuggen skog med naturvärden kan gå att kompensera genom att
skydda en liknande skog på en annan plats, såvida skogen inte är mycket ovanlig.
Urskogsartade skogar, som skogen öster om Mertainen, finns bara i ytterst begränsade områden.
En skog som utvecklats naturligt ända sedan istiden utan kalhuggning, går aldrig att kompensera
för. Vi hittar fortfarande nya arter i våra få urskogar.
Det är sorgligt att uppleva att när LKAB pratar om kompromisser och samarbete så ska det hela
ske på företagets villkor.
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