när

Lördag 23 – Söndag 24 augusti 2014

Arvidsjaur, Storforsen, Laver, Messaure, 			
		 Jokkmokkstrakten, Nautanen, Aitik, Dundret
var

Med buss från Luleå till inlandet och åter, med 		
		 många gripande besöksmål
hur

KONTRASTERNAS LAND, En resa 23 – 24 augusti 2014

VÄG UTAN FRAMTID ELLER
LEVANDE NATUR OCH NÄRINGAR?
Vad händer med Norrbottens natur?

Lunch på Storforsens hotell, middag och frukost 		
		 där vi övernattar, fältlunch söndag
mat

fika

Fyll din termos hemma och på vandrarhemmet
Tag med eget extrafika om du önskar

Stövlar & fältkläder, termos, fälttallrik, bestick, 		
		 reselakan, gärna kamera!
utrustning

vuxen		
		 8 - 17 år		
		 0 - 7 år		
kostnad

frågor

arrangörer:

600 kr (900 kr ej medlem)
300 kr
gratis (OBS, inga barnaktiviteter)

Maila till Christina Myntti, mynttibe@hotmail.com

Länets natur hyser höga naturvärden hos såväl skogar, älvar och fjäll,
och har en potential till hållbart brukande om den värdefulla naturen
skyddas för den biologiska mångfalden. Skydd mot utplåning av biotoper ger samtidigt möjlighet för näringar som behöver levande natur
som är oförstörd för sin verksamhet; rennäringen, ekoturismen, hållbart fiske med mera.
Ett hänsynslöst kalhyggesbruk, ohejdad gruvbrytning och vattenkraftutbyggnad har utarmat landskapet på liv i strävan efter vinst och
drömmen om ständig tillväxt. Spåren av detta förskräcker, och präglar
naturen långt efter att ingreppen gjorts. Lever våra politiker fortfarande i drömmen att detta är räddningen, trots att erfarenheten visar att
kortsiktig exploatering inte lett till bestående utveckling?
Välkommen till en unik chans att få se omtalade platser som visar följderna av exploateringen. Vi får se vad som händer idag med skyddsvärd
skog. Vi får se storslagen natur som är grund för turistnäringen. Vi får
se gruvfält som läcker giftiga ämnen medans ingen vill ta ansvar. Möt
människor. Dela erfarenheter. Vi hoppas få träffa politiker och fråga
vilken väg de vill ta. Du får en handfast inblick i läget för landskapet i
Norrbotten.

LÖRDAG 23/8

06.30

utresa
luleå → piteå → älvsbyn → arvisjaur skog
06.30 Luleå busstation
07.15 Piteå busstation

09.00

SÖNDAG 24/8

07.00

Frukost på vandrarhemmet

08.00

jokkmokk → skogen

Tur med naturguide i ett vackert område med höga
naturvärden i skogarna runt Jokkmokk

Skogen nära Arvidsjaur

Information om naturturism

Naturskogar avverkas i södra Norrbotten
11.30

arvidsjaur skog → hotell storforsen

12.30

Lunchbuffé på hotell storforsen

14.00

Lavers nedlagda gruvsamhälle

Harsprångets nedlagda vattenrallarsamhälle
11.30

Vi steker Gurpi från Sapmi ren och vilt på muurikka
Vegetariskt alternativ

Guidad tur

15.00

laver → harads → messaure

17.30

Messaures nedlagda vattenrallarsamhälle

skogen → nautanens gruvfält
13.00

messaure → jokkmokk

19.00

Jokkmokks Vandrarhem, Villa Åsgård

14.00

”Politikergrillning”

15.00

Avslutning på Dundret

Fjällutsikt och Aitik med vikande befolkningsstatistik

Inkvartering och middag
20.00

Kvällsprogram

Kvällsprogram med föredrag/samtal om rennäringens
villkor och inverkan/påverkan av gruvdrift i området
Föreläsare: Jonas Vannar

Nautanens gamla gruvfält

Berättelsen om gruvläckage och
efterbehandlingskonflikter.

Guidad tur

18.30

Fältlunch

16.00

hemresa
dundret → gällivare → överkalix → töre → luleå
Luleå busstation ca. 19.00

