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SAMMANFATTNING 

Botnia Exploration AB planerar att lämna in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för två 

mindre guldgruvor i Vindelgransele, Lycksele kommun, Västerbottens län. Gruvorna ligger på 

vardera sida om Vindelälven. Fyndigheterna ligger i ett område med historisk och pågående 

gruvdrift, exempelvis ligger Kristinebergsgruvan ca 15 km sydöst om Vindelgransele. 

 

Brytningen i Vargbäcken planeras ske i den centrala delen av fyndigheten som ett dagbrott, i 

anslutning och som fördjupning av redan utförd provbrytning. Brytningen beräknas pågå i minst 

7 – 8 år. Huvudverksamheten med brytning planeras i nuläget att pågå under sommarhalvåret, 

cirka 7 månader, april till oktober, dagtid i tvåskift. Mindre verksamhet och underhåll kan även 

komma att ske vintertid. Dagbrottet kommer att ha en längd på cirka 280 meter med en bredd 

på ca 40 meter och ett snittdjup på ca 25 meter.  

 

Brytningen i Fäbodtjärn kommer att ske i underjordsgruva. Brytningen beräknas i nuläget pågå i 

4 – 5 år. Brytning och verksamhet planeras att pågå dagtid i tvåskift under hela året. Från 

Fäbodtjärn transporteras malmen till Vargbäcken för anrikning, alternativt direkt till kund. Totalt 

markanspråk för anläggningen i Fäbodtjärn uppskattas till cirka 12 ha. 

 

Vargbäcken och Fäbodtjärn ligger inte inom fastställt riksintresse för rennäring, däremot finns 

närmsta område av riksintresse ca en halv km från planerat dagbrott i Vargbäcken. Även en 

flyttled av riksintresse finns i närheten av Vargbäcken, ca 2 km i nordöstlig riktning.  

 

Direkta konsekvenser som förväntas uppstå från gruvetablering är betesbortfall och 

fragmentering av betesmark, störd betesro, försvårade flyttningar, ökad trafik samt ökad 

mänsklig närvaro i området i allmänhet. Indirekta konsekvenser inkluderar ökad 

arbetsbelastning för renskötarna, ökad konkurrens med angränsande samebyar samt ökat antal 

renpåkörningar. 

 

Tillgängligheten till bra betesmarker med betesro för renen är en förutsättning för långsiktigt 

hållbar renskötsel. Kumulativa effekter från andra näringar såsom skogsbruk, turism, vindkraft 

och gruvindustri försvårar därför bedrivandet av rennäring. Ett sätt att analysera hur störningar 

från olika typer av verksamheter påverkar renskötseln även utanför verksamhetsområdet är att 

sätta störningszoner av varierad storlek. I analysen har störningen från infrastruktur och 

befintlig vindbruks-, gruv- och täktverksamhet beaktats. I text beskrivs också påverkan från 

andra markanvändningsintressen. 

 

Ett antal åtgärder planeras av Botnia Exploration AB, som bland annat åtar sig att stängsla in de 

delar av gruvområdet där fall- eller drunkningsrisk för renar skulle kunna föreligga, samt om så 

önskas, hela eller delar av verksamhetsområdets yttre gräns. Bolaget åtar sig också att ordna 

lämplig kommunikationsväg (t.ex. mobiltelefonnummer) till ansvarig person på plats, för att vid 

behov underlätta renskötarnas kommunikation med verksamheten vid renflytt över bro som 

även kommer att nyttjas för malmtransporter. Malmtransporter över bron stoppas vid behov för 

att minimera störningen vid renflytt. 
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1 BAKGRUND 

 GENOMFÖRANDE 

Botnia Exploration AB planerar att lämna in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för två 

mindre guldgruvor i Lycksele kommun, Västerbottens län. Gruvorna ligger på vardera sida om 

Vindelälven (Figur 1). Fyndigheterna ligger i ett område med historisk och pågående gruvdrift, 

exempelvis ligger Kristinebergsgruvan ca 15 km sydöst om Vindelgransele. 

 

Inledningsvis beskrivs allmänt samernas historia, samernas rättigheter som urfolk samt hur 

samebyarna bedriver renskötsel. Övriga verksamheter inom samebyarna som t.ex. infrastruktur, 

andra gruvnäringar och vindbruk kartläggs då dessa kan ge upphov till kumulativa effekter. 

Störningszoner för några av dessa verksamheter har tagits fram och presenteras i tabellform 

samt i kartor. Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har tagit fram riktlinjer
1

 som bör användas 

vid genomförandet av en rennäringsanalys. En viktig del i arbetet är att berörda samebyar får 

möjlighet att aktivt delta. Detta innebär bland annat att samebyarna ska ges möjlighet att vara 

delaktiga i alla etapper av bedömnings- och utvecklingsprocessen, inklusive planering och 

implementering. Samråd/informationsmöten har hållits vid flera tillfällen: 29/8 och 25/10 2016 

med Grans sameby samt 30/8 och 24/10 2016 och 13 februari 2018 med Rans sameby. 

Därutöver har skriftliga och muntliga kontakter förekommit. 
 

Till ansökan bifogas två rennäringsanalyser: en för Rans och Grans sameby samt en för Malå 

sameby. Uppdelningen i två rapporter är enligt önskemål från samebyarna.  

 AVGRÄNSNING 

Forskning visar att påverkan på den lokala skalan för rennäringen ofta blir missvisande när det 

kommer till bedömd påverkan på renhjorden. Effekterna av verksamheten/verksamheterna som 

studeras blir ofta synliga först när man studerar dem i ett större perspektiv.  

 

Det är också viktigt att beskriva effekterna för renhjorden och hur olika verksamheter påverkar 

renskötarna och hela samebyns förutsättning att bedriva renskötsel och förvalta 

renbetesresurserna på ett långsiktigt hållbart sätt.  

 

Föreliggande analys beskriver betydelse och kvaliteter utifrån renens och människans perspektiv 

med utgångspunkt i följande nivåer:  

 

• Lokal nivå – siidagrupp/kärnområde 

• Regional nivå – årstidsland/betestrakt 

• Hela samebyn samt omland 

 

Denna rapport fokuserar på hur renskötseln i samebyarna påverkas av Botnia Explorations 

planerade verksamhet vid Vargbäcken och Fäbodtjärn. En separat rennäringsanalys har tidigare 

sammanställts för Fäbodtjärn (Tyréns AB 2016).  

 

                                                           
1

 Samisk markanvändning och MKB, utgiven av Svenska samernas riksförbund 
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Figur 1. Översiktskarta med tänkta gruvområden i Vargbäcken och Fäbodtjärn, Västerbottens 

län, utmärkta. Som översikt visas infälld Sverigekarta med lokaliseringen inom röd markering.  
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2 KORT OM RENNÄRING 

 RENSKÖTANDE SAMER  

 

I Sverige är rennäringen idag uppdelad på 51 samebyar som sträcker sig längs hela 

renskötselområdet från Karesuando i norr till Idre i söder. Med sameby menas både ett 

geografiskt område med gemensamma betesresurser, en kooperativ arbetsorganisation och en 

ekonomisk verksamhet.  

 

Under hösten flyttar fjällsamebyarna årligen sina renar från sommarbeteslandet i fjällen till 

vinterbeteslandet i skogsområdet för att finna bete till renhjorden. Under våren går flytten 

tillbaka till fjällen igen. Ett tiotal skogssamebyar bedriver renskötsel året om i skogslandskapet. 

Hela familjen är ofta delaktig i renskötseln och verksamheten är en viktig del av den samiska 

kulturen. Åtta av samebyarna är så kallade koncessionssamebyar, där renägarna ofta är icke-

samiska markägare medan tillståndet att bedriva renskötsel innehas av en same, i enlighet med 

svensk lagstiftning. 

 SAMERNAS RÄTTIGHETER 

 

Samerna tillhör ursprungsbefolkning i Sverige, och skyddas därmed av grundlag
2

 och FN:s 

urfolksdeklaration
3

. En förutsättning för rennäringen och den samiska kulturen är den samiska 

rätten till mark och vatten. Dessutom ingår rätten att ta skog till bränsle och byggnadsvirke för 

husbehov och slöjdvirke samt rätt att tillgodogöra sig grus och slåtter. I rennäringslagen
4

 har 

samernas rättigheter fått beteckningen renskötselrätt. Renskötselrätten grundar sig på urminnes 

hävd, och har uppstått genom att samerna har använt mark och vatten för renskötsel, jakt och 

fiske under mycket lång tid. Renskötselrätt är en stark rätt till marken, och den har samma 

egendomsskydd som äganderätten. I renskötselrätten ingår rätt till renbete, jakt och fiske samt 

rätt att uppföra vissa stugor och anläggningar.  

 

Renskötseln är viktig för social och kulturell samhörighet. Den utgör även basen för samiskt 

språk och kultur. Renskötsel får bedrivas på statlig, kommunal och enskild mark. Idag 

förekommer renskötsel på ca 50 % av Sveriges yta (Sametinget 2015). För att erhålla 

renskötselrätt måste man vara medlem i en sameby. Begreppet sameby betyder dels en 

indelning i ett geografiskt område och dels en administrativ och ekonomisk sammanslutning. 

Medlemmar i samebyn får använda mark och vatten utan att vara ägare till marken. 

  

I renskötselrätten delas markerna in i åretruntmarker och vinterbetesmarker. Vilka marker som 

används under hela året anges i rennäringslagen. I lagen står det att renskötsel får bedrivas 

utanför lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa delar av året. Det 

anges dock inte i lagen hur långt de sträcker sig, utan det är upp till domstolarna att precisera.  

 

Rennäringens markanspråk har ofta fått träda tillbaka för andra viktiga 

markanvändningsintressen
5

. Främst verksamheter såsom gruvbrytning, vattenkraftsutbyggnad 

och utbyggnad av vägar har lett till förluster av renbetesmark och till att flyttningsleder har 

stängts av. Skyddet i rennäringslagen mot ändrad markanvändning inom renskötselområdet är 

begränsat till åretruntmarkerna. Inom åretruntmarkerna gäller skyddet i stort sett med samma 

styrka, oavsett hur de olika markområdenas betydelse för rennäringen varierar. Dessa variationer 

kan vara stora. Vissa områden inom de olika samebyarna – inom både åretruntmarkerna och 

vinterbetesmarkerna – har mycket stor betydelse för möjligheterna att bedriva renskötsel. 

Rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen. Riksdagen har i olika sammanhang 

uttalat att den samiska kulturens fortlevnad måste garanteras. Detta innebär att det måste finnas 

grundläggande förutsättningar för rennäringen inom i princip varje sameby, nämligen en säker 

tillgång till sådana områden inom både åretruntmarkerna och vinterbetesmarkerna som har 

avgörande betydelse för möjligheterna att bedriva renskötsel. Det kan gälla bl a flyttningsleder, 

                                                           
2

 Regeringsformen (1974:152) 1 kap 2 § fjärde stycket 

3

 FN:s Urfolksdeklaration (2007) 

4

 Rennäringslagen (1971:437) 1§ 

5

 Regeringens proposition 1985/86:3 s. 57-58 
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särskilt sådana avsnitt där t.ex. terränghinder mm medför att alternativa framkomstvägar 

saknas. Det kan också gälla viktiga kalvningsland och områden med särskilt goda 

betesförhållanden. Det är därvid av största betydelse att beakta de funktionella samband som 

måste finnas mellan olika delområden för att renskötsel ska vara möjlig och den samiska 

kulturens fortlevnad därmed garanteras. 

3 PRÖVNING AV GRUVVERKSAMHET 

 

För att få öppna en gruva krävs en prövning enligt miljöbalken (9 kap). I alla prövningar för 

tillstånd ska miljöbalkens inledande kapitel tillämpas och utöver det ska i detta fall en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vara ett underlag vid beslutet. 

 

I miljöbalkens inledande kapitel beskrivs att den ska tillämpas så att människor hälsa och miljön 

skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan 

påverkan. Vidare beskrivs att den ska tillämpas så att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 

används från en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 

hushållning tryggas
6

. 

 

Rennäringens särskilda intressen hanteras i hushållningsbestämmelserna
7

 där det tydliggörs att 

områden som har betydelse för rennäringen så långt som möjligt ska skyddas. Områden av 

riksintresse för rennäringen tas också upp i samma bestämmelse. Verksamheter som påtagligt 

skadar ett riksintresse ska i normalfallet inte tillåtas och om flera oförenliga riksintressen finns 

ska företräde ges åt det ändamål som på lämpligaste sätt främjar god hushållning. I 

bestämmelserna kring MKB
8

 beskrivs bland annat att syftet är att MKB:n ska ge underlag för en 

samlad bedömning av effekter på människors hälsa och miljön. 

 

Enligt minerallagen
9

 får undersökning av koncessionsmineral (mineraliska ämnen som järn, 

koppar zink etc), endast utföras av den som har undersökningstillstånd. Bearbetning får sedan 

endast ske av den som har bearbetningskoncession. Bearbetningskoncessionen gäller endast ett 

bestämt område. 

 

Markanvisning betyder att byggherren, i detta fall Botnia Exploration Holding AB, ensam får 

förhandla med Lycksele kommun om förutsättningar och genomförandet av ny bebyggelse eller 

annan exploatering i ett anvisat område. Markanvisningen kan förlängas. 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR 

 VARGBÄCKEN OCH FÄBODTJÄRN 

 

Verksamhetsområdet Vargbäcken ligger strax utanför byn Vindelgransele, Lycksele kommun, 

Västerbottens län. Området för den planerade gruvbrytningen är beläget ca 1 km öster om 

Vindelgransele. Byn har mindre än 50 folkbokförda innevånare och närmaste större samhällen är 

Kristineberg (ca 22 kilometer sydöst), Malå (ca 32 kilometer nordost), Sorsele (ca 73 km 

nordväst) och Lycksele (82 kilometer sydöst).  

 

Verksamhetsområdet Fäbodtjärn ligger strax utanför byn Vindelgransele. Området för den 

planerade gruvbrytningen är beläget ca 2,5 kilometer väster om Vindelgransele. 

 

De planerade anläggningarna ligger inte inom detaljplanerat område. Lycksele kommuns senaste 

översiktsplan är antagen i juli 2006 och revidering av planen påbörjades under våren 2016. De 

                                                           
6

 Miljöbalken 1kap § 1 pkt 1 och 4 

7

 Miljöbalken 3 kap 5 § 

8

 Miljöbalken 6 kap 

9

 Minerallagen (1991:45) 1 kap 4§ 
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planerade anläggningarna ligger inte inom områden som beskrivs i översiktsplanen.  

 

 PLANERAD VERKSAMHET 

Nedan beskrivs den planerade verksamheten i Vargbäcken och Fäbodtjärn. Mindre justeringar 

angående tekniska detaljer kan komma att göras, till exempel utifrån synpunkter från 

samebyarna.  

4.2.1 FÖRBEREDANDE ARBETEN  

Innan malmbrytning och anrikning av malmen kan påbörjas för de två fyndigheterna, måste 

förberedande arbete och byggnation av en del infrastruktur utföras. Det omfattar främst följande 

delar: 

 

• Förberedande av ytor (till exempel avverkning och markberedning) för malm, byggnader,  

upplag för gråberg och anrikningssand samt tillhörande vägar 

 

• Anläggande av diken, klarningsbassänger, brunnar, pumpstationer och ledningar för 

vattenhantering vid verksamhetsområdet  

 

• Avtäckning av morän vid gruvorna  

 

• Etablering av byggnader 

 

• Etablering/framdragning av elkraft  

 

• Omdragning och rensning av befintliga myrdiken, inklusive omläggning/översyn av 

trummor och andra hinder.  

 

4.2.2 BRYTNING OCH MARKANSPRÅK I VARGBÄCKEN 

Brytningen av guld i Vargbäcken planeras ske i den centrala delen av fyndigheten som ett 

dagbrott, i anslutning och som fördjupning av redan utförd provbrytning. Brytningen beräknas 

pågå i minst 7 – 8 år. Huvudverksamheten med brytning planeras i nuläget att pågå under 

sommarhalvåret, cirka 7 månader, april till oktober, dagtid i tvåskift. Mindre verksamhet och 

underhåll kan även komma att ske vintertid. 

 

Upplägget för verksamheten i Vargbäcken presenteras i Figur 2. 

 

Dagbrottet kommer att ha en längd på cirka 280 meter med en bredd på ca 40 meter och ett 

snittdjup på ca 25 meter.  

 

Den utbrutna malmen lastas och transporteras upp med dumpers och läggs på malmupplag i 

anslutning till gruvan och anrikningsverk. Totalt sett motsvarar det en yta om ca 2 ha. 

 

Ett gråbergsupplag anläggs i anslutning till gruvan. Gråbergupplaget kommer att användas för 

inre gråberg (främst diorit) från försortering och kommer att uppta en yta på cirka 2,5 ha. 

Höjden varierar mellan cirka 8 – 12 meter, som högst 15 meter. Återfyllning i dagbrott där så är 

möjligt kommer att ske under pågående drift.  

 

Ett sandupplag kommer att anläggas på Vilmyran ca 500 m nordöst om dagbrottet. Bolaget 

bedömer att förutsättningarna för kontroll av lakvatten från sandmagasin i det läget blir bättre 

jämfört med tidigare förslag på läge, eftersom området utgörs av myrmark. Sandupplaget 

kommer att uppta en yta av cirka 5 ha med en snitthöjd på cirka 10 meter och som högst 15 

meter.  

 

Det kommer även att finnas diken och vattenledningar för vattenhanteringen (vilka ej visas på 

kartan) samt klarningsbassäng för magasinering och rening av vatten. 
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I Figur 4 a) och b) visas en schematisk skiss över de planerade verksamheterna i Vargbäcken och 

Fäbodtjärn. 

4.2.3 ANRIKNING VARGBÄCKEN 

Anrikningsverket lokaliseras till Vargbäcken. Anrikningsverket utgör en enkel anläggning, med 

ex. containermoduler eller tält på betongplatta. Anrikning planeras ske cirka 7 månader under 

sommarhalvåret, april till november. Mindre arbeten av förberedelse- eller underhållskaraktär 

kan ske före och efter denna period. 

 

Produktionen kommer att ske dygnet runt i treskift större delen av veckan.  

 

Anrikningsprocessen omfattar först krossning i mobilt krossverk. Malmen från Vargbäcken 

kommer sedan att försorteras (sovras) i ett så kallat lasersorteringsverk för att reducera 

inblandningen av gråberg. Själva anrikningsprocessen består av malning samt i huvudsak 

gravimetrisk upparbetning och vid behov flotation. Produkter avvattnas och är sedan redo för 

transport till kund. 

4.2.4 EFTERBEHANDLING VARGBÄCKEN 

Efterbehandling av gråberg och anrikningssand utgöras av enkel (okvalificerad) täckning med 

morän (cirka 0,3 meter). Inför efterbehandling av gråbergsupplagen schaktas slänterna ut till 

lutning 1:3. För sandmagasin används flackare slänter (ca 1:5). Övriga ytor återställs vid behov 

med genom täckning av torv och/eller morän. Ytorna vegeteras vid behov. 

 

Moränen från avtäckningen av dagbrottsytan, diken och bassänger kommer inte att räcka, varför 

en mindre moräntäkt norr om dagbrottet planeras. Preliminärt läge för denna har markerats i 

Figur 2. 
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Figur 2. Plan för verksamhet i Vargbäcken. Karta: Ramböll.  

 

 

4.2.5 BRYTNING OCH MARKANSPRÅK I FÄBODTJÄRN 

Brytningen i Fäbodtjärn kommer att ske i underjordsgruva. Brytningen beräknas i nuläget pågå i 

4 – 5 år. Brytning och verksamhet planeras att pågå dagtid i tvåskift under hela året. 

 

Nedfart till underjordsgruvan kommer att ligga i anslutning till fyndigheten, i dess södra del. 

Nedfarten kommer att bestå av en skärning genom jordlagren i markytan ned till underliggande 

berg. Skärningens längd beräknas bli cirka 130 meter. Skärningen fortsätter i en tunnel fram till 

malmkroppen och sedan i en snedbana vilken drivs ned i liggväggen, varifrån inslag till själva 

malmen görs.  

 

Den utbrutna malmen lastas och transporteras upp till markytan där den läggs på malmupplag i 

anslutning till gruvan. Från Fäbodtjärn transporteras malmen till Vargbäcken för anrikning, 

alternativt direkt till kund (Figur 4). 

 

Gråberg av två typer kommer att produceras: diorit och metasediment. Diorit kommer 

huvudsakligen att deponeras på gråbergsupplag. Metasediment kommer, initialt under 

brytningen, att placeras på mellanlagringsyta och när utrymme under jord finns återföras till 
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gruvans underjordsdel. Därefter sker återfyllning direkt under jord utan mellanlagring på ytan. 

Gråbergupplaget (diorit) kommer att uppta en yta på cirka 1,5 ha och mellanlagringsytan för 

metasediment cirka 0,5 ha. Höjden för upplaget med diorit uppgår i snitt till cirka 12 meter och 

som högst 15 meter.  

 

Det kommer även att finnas uppsamlande diken och vattenledningar för vattenhanteringen (vilka 

ej visas på kartan) samt klarningsbassäng för magasinering och rening av vatten. 

 

Totalt markanspråk för anläggningen i Fäbodtjärn uppskattas till cirka 12 ha, varav 

gråbergsupplag cirka 1,5 ha. 

4.2.6 AVFALL OCH EFTERBEHANDLING FÄBODTJÄRN 

Metasedimentet kommer enligt beskrivet att deponeras under jord.  

 

Efterbehandling av gråbergsupplaget (diorit) kommer att utgöras av enkel (okvalificerad) 

täckning med morän (cirka 0,3 meter). Inför efterbehandling av gråbergsupplaget schaktas 

slänterna ut till lutning 1:3.  

 

Övriga ytor återställs vid behov genom täckning av torv och/eller morän. Ytor vegeteras vid 

behov.  

 

 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 271560, Rennäringsanalys Fäbodtjärn/Vargbäcken Rans och Grans samebyar 

  

2018-03-16 

Beställare: Botnia Exploration AB Slutrapport 

 

O:\LUL\271560\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Nya versioner 2018 

14(47) 

 

Figur 3. Plan för verksamhet i Fäbodtjärn. Karta: Ramböll.  

 

4.2.7 TRANSPORTER  

Vid anrikning av malmen kommer den att transporteras från Fäbodtjärn till Vargbäcken under 

sommarhalvåret, april till oktober, den tid som anrikningsverket körs. Vid transport kommer 

lastbilar med en lastkapacitet på 60 ton nettovikt att användas för att begränsa antalet 

transporter av malm. Bolaget kommer att söka dispens för att använda denna typ av lastbilar. 

Antalet transporter uppskattas till mellan 1 000 till 2 000 transporter per år enkel väg. Antalet 

transporthändelser blir dubbelt så många, då lastbilarna även kör tillbaka. Antalet transporter 

per dygn beror främst på om malmen transporteras jämt fördelat på de cirka 7 månader som 

verket är i gång alternativt som kampanjer och kortare tid. Jämt fördelat över 7 månader uppgår 

antalet transporter (måndag-fredag) till 7 – 15 stycken per dygn enkel väg (dubbelt så många 

transporthändelser). Vid kampanj motsvarade något mindre än halva tiden, d.v.s. tre månader, 

uppgår antalet transporter till 15 – 30 stycken per dygn enkel väg. 

 

De erhållna produkterna kommer att transporteras till kund löpande efterhand som de 

produceras. Antalet transporter uppskattas som högst till ett par transporter per månad. 

 

I det fall malm transporteras direkt till kund utan föregående upparbetning vid Vargbäcken 

kommer försorterad malm från Vargbäcken huvudsakligen att transporteras under 
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sommarhalvåret, april till oktober, medan transport av malm från Fäbodtjärn kan komma att ske 

även under vinterhalvåret. Det innebär totalt sett ca 1 500 till 3 150 transporter per år enkel väg 

(antalet transporthändelser blir dubbelt så många). Antalet transporter per dygn beror på under 

vilken period malmen transporteras. Antalet transporter (måndag-fredag) jämt fördelat under 

cirka 7 månader uppgår till cirka 10 – 25 transporter per dygn enkel väg (dubbelt så många 

transporthändelser). Vid kampanj motsvarade något mindre än halva tiden (tre månader) uppgår 

antalet transporter till 25 – 50 stycken per dygn enkel väg. 

 

Utöver transport av malm och koncentrat kommer leveranser av drivmedel och sprängämnen och 

övriga insatsvaror att ske med någon leverans per vecka. Till Fäbodtjärn sker dessa leveranser 

året om; till Vargbäcken i princip uteslutande under barmarksperioden. 

 

Avfallet (metasediment) från en eventuell försortering av malm från Fäbodtjärnsfyndigheten 

planeras transporteras tillbaka till Fäbodtjärn och deponeras på för avfallstypen (metasediment) 

avsedd deponi (Figur 4). Om försortering sker görs återtransporten med hjälp av de lastbilar 

som transporterar malm när de återvänder till Fäbodtjärn. Det är i dagsläget inte bestämt om 

denna försortering och därmed inte heller om återtransporten av bortsorterat avfall kommer att 

ske. 

 

 

 

a) 
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Figur 4. Planerade verksamheter i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Den streckade linjen i figur a) 

symboliserar transport av avfallet från en eventuell försortering av malm (metasediment)  

från Fäbodtjärnsfyndigheten tillbaka till Fäbodtjärn. Figur b) visar alternativ för transport 

direkt till kund. Figurer: Ramböll. 

 

 GÄLLANDE TILLSTÅND I VARGBÄCKEN OCH FÄBODTJÄRN 

 

För närvarande har Botnia Exploration AB 6 stycken undersökningstillstånd beviljade enligt 

Minerallagen. Alla områden ligger inom Lycksele kommun. Bolaget förvärvade tillstånd för 

prospektering i området runt Vindelgransele 2009 från det kanadensiska bolaget Hansa 

Resources Ltd.  

 

Bearbetningskoncession för Vargbäcken beviljades 2003 och tillståndet gäller t.o.m. 2028-10-

13. Provbrytningstillstånd beviljades 2011 och är giltigt fram till 2021. Viss provbrytning har 

utförts.  

 

I Fäbodtjärn har bearbetningskoncession beviljats av Bergsstaten 2016-09-06. Giltighetstiden är 

25 år fr o m detta datum. Provbrytningstillstånd finns sedan oktober 2015. Provbrytning 

genomfördes juli till september 2017. Dessutom har en prospekteringsåtgärd i form av 

dikesgrävning för friläggande av bergytan vid fyndigheten inklusive provtagning genomförts. 

Återställningen är i huvudsak slutförd. 

 

 BERÖRDA SAMEBYAR 

 

Renskötsel i det tänkta gruvområdet i Vargbäcken bedrivs av Gran och Malå samebyar. Området 

ligger i närheten av Rans sameby. Svaipa sameby har flytträtt i området och betesrätt endast i 

samband med flyttning. 

 

Rans sameby 

 

Rans sameby har sina åretruntmarker ovan odlingsgränsen inom Sorsele kommun medan 

vinterbetesmarken omfattar Sorsele, Lycksele, Vindeln, Umeå och Vännäs kommuner (Figur 7). 

Samebyn har idag omkring 24 registrerade renskötselföretag med ett fastställt maximalt antal 

renar om 10 000 djur (2016). Samebyn bedriver renskötsel i området vid Fäbodtjärn, på den 

södra sidan om Vindelälven. 

b) 
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Grans sameby 

 

Grans sameby har sina åretruntmarker ovan odlingsgränsen inom Sorsele kommun medan  

vinterbetesmarken omfattar delar av Malå, Norsjö, Lycksele, Vindeln, Skellefteå, Umeå och  

Robertsfors kommuner (Figur 7). På vinterbetesmarken får renskötsel bedrivas under tiden 1 

oktober – 30 april. Grans sameby bestod år 2001 av 8 renskötselföretag och hade 42 

medlemmar. Maximalt antal renar för Grans sameby var 2001 8 600 djur. Samebyn bedriver 

renskötsel i närheten av Vindelgransele-området, på den norra sidan om Vindelälven. 

 

 

Malå sameby  

 

Malå sameby är Sveriges sydligaste skogssameby och den enda i Västerbottens län. Samebyn har 

sina åretruntmarker väster om lappmarksgränsen inom Malå, Sorsele och Lycksele kommuner 

(Figur 7). Vinterbetesmarkerna finns inom Lycksele, Norsjö, Skellefteå och Robertsfors 

kommuner. Malå sameby består av 100 medlemmar och ca 12 renskötselföretag (2014). 

Maximalt antal renar för Malå sameby har som riktvärde 6 200 djur. Samebyn nyttjar området 

vid Vargbäcken främst som höstland och förvinterland men området har betydelse för 

betesgången under hela året.   
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Figur 5. Översiktskarta över Malå, Gran och Ran samebyar med läget för de planerade 

verksamheterna i Vargbäcken och Fäbodtjärn. Närliggande samebys gräns (Ubmeje Tjeälddie) 

finns också utritad. Data är hämtat från IRENMARK (Sametinget). 
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 RIKSINTRESSEN FÖR RENNÄRINGEN 

Rennäringen utgör ett riksintresse, vilket medför att den har ett särskilt skydd enligt miljöbalken 

3 kap 5 §. För att renskötseln ska fungera långsiktigt behövs ändamålsenliga kalvningsland, 

fungerande flyttleder med rastbeten samt centrala sammanhängande säsongsbetesområden för 

varje årstid. Viktigast är tillgången på betesmarker vintertid, vilket är en förutsättning för att 

rennäringen ska överleva, samt att renen får betesro. En störd renhjord blir orolig och ger sig av 

för att försöka hitta en ny plats där den får beta ifred.   

 

Geografiska områden som klassas som riksintresse är särskilt viktiga kärnområden såsom 

speciella betesområden, kalvningsområden, samlingsplatser och områden i anslutning till fasta 

anläggningar. Det kan även vara platser som är strategiskt viktiga såsom flyttleder och 

rastbeten. Flyttleden används av renarna för att kunna flytta mellan olika årstidsland. För att 

samebyarna ska kunna bedriva en långsiktig och hållbar rennäring behövs dock tillgång till olika 

marker, inte bara till områden av riksintresse. Renskötselområdet utgörs av en helhet bestående 

av betesmarker, flyttleder och samlingsplatser av olika slag.  

 

Enligt 3 kap 5§ miljöbalken ska områden av riksintresse skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

försvåra näringen som riksintresset avser. Vargbäcken och Fäbodtjärn ligger inte inom fastställt 

riksintresse för rennäring, däremot finns närmsta område av riksintresse ca en halv km från 

planerat dagbrott i sydvästlig riktning från Vargbäcken sett (Figur 6). Området sträcker sig öster 

om Vindelälven mellan Gargnäs och Vormsele och utgör fastställt riksintresse i enlighet med 

miljöbalken samt kärnområde av riksintresse. Även en flyttled av riksintresse finns i närheten av 

Vargbäcken, ca 2 km i nordöstlig riktning.    
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Figur 6. Samebyarnas markanvändning med flyttleder, anläggningar, rastbeten, områden av riksintresse 

samt svåra passager. Data är hämtat från IRENMARK (Sametinget) samt från uppgifter 

tillhandahållna av samebyn. 
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 RENNÄRINGENS MARKANVÄNDNING  

4.6.1 ALLMÄN BESKRIVNING AV RENSKÖTSELÅRETS ÅRSTIDER 

Renskötselns årscykel brukar delas in i åtta årstider med början på våren då kalvarna föds. De 

områden som används under olika årstider kallas årstidsland. Varje årstidsland består av olika 

typer av betesområden med olika egenskaper. Betesområden ovanför odlingsgränsen och 

lappmarksgränsen kallas åretruntmarker, och där bedrivs renskötsel under hela året. Avvikelser i 

väder- och betesförhållanden ger olika förutsättningar år från år, varför redogörelsen över 

samebyns markanvändning ska ses som en utgångspunkt för en pågående process där 

uppgifterna revideras efter förutsättningarna som råder, snarare än som en färdig plan. 

 

Uppgifterna om rennäringens och respektive samebys markanvändning är hämtade ur 

markanvändningsredovisningar för samebyarna, sammanställda av samebyarna och 

Länsstyrelsen (2007). För kartor över samebyarnas markanvändning, se Figur 6 – 9.  

 

Vår (april - maj)  

 

Under maj månad sker kalvningen. Vajorna söker sig ofta till samma kalvningsplatser  

från år till år där terrängen är småkuperad och skyddad från vind. Dessa platser finns  

oftast på sydsluttningar där barmarksfläckar fort tinar fram och där tillgången på bete är  

gott. De olika kalvningslanden är vid denna period oerhört känsliga för yttre störningar  

som t.ex. skoterkörning och hundspann. Bevakning sker för att vajorna skall få den ro  

som behövs för att kunna ta hand om sina kalvar.  

 

Renflyttning kan fortfarande pågå i början av denna period. Även bevakning sker så att  

inte renarna vänder tillbaka ner till skogslandet igen. Betet vid denna period är en  

blandning av lavar, fjolårets rester av gräs, örter och löv samt tillskott av färsk grönska.  

 

Försommar (juni)  

 

Under försommaren behöver renen beta i lugn och ro fram till den tid då mygg och värme  

infinner sig. Renen betar då i björkskog, på myrmarker och vid bäckdrag där grönskan  

kommer tidigare än på kalfjället. För renskötarna är detta tiden för nybyggnad och  

reparationer av arbetshagar, byggnader m.m. 

 

Högsommar (juni - juli)  

 

Under högsommaren har renarna nu spritt sig över olika kalfjällsområden för bete och för  

att komma undan insekter som kommer med värmen. Under främst juli månad sker 

kalvmärkningen. Samling av renarna inför kalvmärkningen börjar dels med hjälpmedel som 

helikopter och motorcyklar och dels till fots. Arbetet med samlingarna kan ta många dagar i 

anspråk varje gång beroende på väderlek och vindriktning. Samebyarna brukar ha flera 

kalvmärkningsgärden på olika platser och dessa används vid olika tidpunkter beroende på vart 

renarna samlats ifrån. Även andra platser som uddar och näs kan användas som naturliga 

kalvmärkningsplatser. Dessutom kan mobila kalvmärkningshagar sättas upp på snöfläckar dit 

renarna söker sig för skydd mot värme och insekter. Grannsamebyarnas kalvmärkningar bevakas 

också eftersom renarna kan ha sammanblandats.  

 

Själva samlingsarbetet är en arbetskrävande del och olika störningsmoment som lösspringande 

hundar och närgångna turister kan spoliera flera dagars arbete genom att skrämma renhjorden 

så att den skingras. Även indrivningen av renhjorden till kalvmärkningshagen är en känslig del 

och det är viktigt att området får vara fritt från vandringsleder, rastplatser och 

övernattningsstugor för turister.   

 

Sensommar (augusti) 

 

Sensommaren är normalt en lugnare period då kalvmärkningarna har avslutats och  

renskötarna får tid över för fiske och bärplockning. Renen drar sig ner till fjällskogs- och  

myrmarker för att beta gräs, örter och framförallt svamp som hjälper till att bygga upp  

fettlagren inför vintern. Eftersom renen nu bytt päls och är korthårig är den känslig för  
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kyla och är därför i behov av skog för att finna lä och skydd mot oväder.  

 

Höst (september - oktober) 

  

På hösten sker den traditionella sarvslakten som är koncentrerad till början av september.  

Den måste företas innan brunstperioden som börjar omkring den 20 september. Eftersom  

renarna spritt sig efter kalvmärkningen och sarvarna betat för sig själva krävs stora  

arbetsinsatser både vad gäller tekniska som personella resurser för att hinna samla ihop  

och driva in renarna i slakthagarna. Dessutom kan älgjakt och småviltjakt, som  

sammanfaller med sarvslakten, innebära störningar i samlingsarbetet. Under renens  

brunstperiod får renägarna själva mera tid att jaga älg.  

 

Förvinter (november - december)  

 

Förvintern kan sägas börja när snön kommit och sjöar och vattendrag frusit. Grönbetet  

har försämrats och renen har gradvis övergått till lavbete. Betet på myrarna är ett viktigt  

tillskott eftersom de innehåller växter som fortfarande är gröna som t.ex. sia (samlande  

namnet för kruståtel och fårsvingel) och dyfräken.  

 

Nu börjar samebyarnas arbete med att samla ihop sina renar för slakt och skiljning till  

mindre vintergrupper. Anledningen till att renarna skiljs i vintergrupper är för att nyttja 

vinterbetet så rationellt som möjligt. Därefter påbörjas flyttningen ner till vinterlandet.  

Flyttningen sker huvudsakligen efter de på kartan markerade lederna. Biltransporter före- 

kommer också i relativt stor utsträckning eftersom bl a gruvbrytning, skogsavverkningar  

och vattenregleringar gjort att renarna har svårt att finna bete och framkomlighet under  

flyttningen.  

 

Flyttningen ner till vinterbetesområdena kan ske med lastbil eller till fots. Flyttning till fots till 

vinterbetet och upp till vår- och kalvningslanden är slitsam både för renar och för renskötare. 

Den kräver därför att det finns tillgång till rastbeten efter flyttlederna, för att naturligt kunna 

hålla renarna samlade för både bete och vila. Utfodring kan ibland krävas för att komplettera det 

naturliga betet.  

  

Vinter (januari - mars)  

 

På vintern i vinterlandet betar de olika vintergrupperna främst i barrskogsområdet. Betet  

består till största delen av olika marklavar. Eftersom vinterlandets betesområden oftast  

inte är sammanhängande, utan sönderstyckade av diverse ingrepp, måste vintergrupperna  

röra sig inom ett relativt stort område, ofta över flera kommuner.  

 

Vinterbetesperioden betraktas vanligtvis som rennäringens ”flaskhals” och renen betar  

först och främst för att underhålla sin vikt och ökar sällan i vikt under den här perioden.  

Därför är rennäringen mycket känslig för ingrepp av olika slag på vinterbetesmarkerna.  

Även små ingrepp i en samebys vinterbetesområde kan få betydande konsekvenser för  

samebyns fortsatta verksamhet. Avgörande är att det finns sammanhängande lavmarker  

att tillgå och att dessa är tillfredsställande vad gäller tillgänglighet, storlek och betesro.  

Vid isbildning i markvegetationen kan mycket stora områden vara låsta för renbete under  

lång tid.  

 

Vårvinter (april)  

 

Under vårvintern, beroende på snöläge, betestillgång etc, påbörjas flyttningen tillbaka till  

vår- och kalvningslandet. Detta sker i huvudsak efter de på kartan markerade flyttlederna.  

Också under flyttningen upp spelar de olika rastbetena en betydande roll.  

 

Vid denna period är det ofta mycket snö och då är områden mot solsidan - i exempelvis  

älvdalar och på sydsluttningar - viktiga eftersom det där blir barmark tidigt så att bete blir  

tillgängligt. Födan består fortfarande till största delen av olika lavar. Hänglavar utgör nu  

ett nödvändigt bete beroende på att det ofta är skare och tjockt snötäcke vilket gör att  

renen får svårt att gräva efter föda. 
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4.6.2 RANS SAMEBY: HELA SAMEBYN SAMT REGIONAL NIVÅ 

 

Vår-, försommar- och sommarland  

 

I slutet av mars och början av april återfinns renarna i vinterbeteslandet. Renarna flyttas från 

vinterbeteslandet västerut med början under april månad. Flyttningen tar två till tre veckor. I 

slutet av april har renarna nått upp till vår- och försommarlandet väster om Saxnäs och Sorsele. 

Där släpps renarna fria för att beta sig mot fjällen. Under våren söker sig renarna sedan till de 

särskilda kalvningslanden. Intensivt nyttjade kalvningsland är Geuverten, Ältsvattnet och 

Ammarfjället.  

 

Sommarland  

 

Under högsommaren befinner sig renarna i sommarlandet inom kalfjällsområdet väster om 

Ammarnäs. Kalvmärkningen sker sedan främst under juli månad. Samlingen sker  

från början längst västerut från Geulitsjaure och senare inom Ammarfjällsområdet. Normalt är  

kalvmärkningen genomförd runt den 10 augusti.  

 

Sensommar- och höstland 

 

När sensommaren kommer drar sig renarna österut och kan då återfinnas från norska gränsen i  

väst ner till odlingsgränsen i öst. 

 

Sensommar-, höst- och förvinterland 

 

Omkring den 10 september sker sarvslakten. Samlingarna för slakten sker från hela fjällområdet 

mot Kraipe, där all slakt genomförs. Vakthållning inför renskiljningen till vintergrupper och 

flyttning till vinterbeteslandet börjar i slutet av oktober och början av november. Samebyns 

arbete inriktas på att hålla renarna på fjället så länge som möjligt för att spara på 

vinterbetesresurserna. Genom intensivt vaktande av hjorden hålls renarna kvar och förs till 

skiljning i Kraipe. En del renar kan komma undan och hinner påbörja sin vandring ner mot 

skogslandet. Samebyn kan då göra nya försök att samla ihop dem och föra till skiljning i 

Olsbäcken strax öster om odlingsgränsen, eller ännu längre ner i skogslandet, då samebyn har 

skiljanläggningar i Rågoholmen och Metseken. Det kan även hända att hela samebyns hjord 

lämnat fjället för fri strövning mot vinterbetesområdet. Då kan man få skilja hjorden åt i 

trakterna av Rågoträsk-Vindelgransele.   

 

Vinterland 

 

Rans samebys vinterbetesland sträcker sig från Sorsele i nordväst till kusten och Holmön i 

sydöst. Flyttningen till vinterbetesområdena påbörjas någon gång under perioden oktober – 

december. Framåt januari har renarna kommit fram till sina respektive vinterbetesområden. De 

områden som används mest frekvent är söder om Gargnäs (mitt emot Björksele och ner mot 

Rusksele), söder om Rusksele, väster om Åmsele, öster om Åmsele och sydöst om Vindeln, 

Botsmark, Sävar, Vännäs, Umeå och området söder därom. Det centrala under hela vintern är 

betet och renarnas betesro. Ett bra bete ger lägre arbetsbelastning för renskötarna, medan ett 

dåligt bete innebär merarbete och ökade kostnader. Väderleken är av avgörande betydelse för 

betet.   

 

4.6.3 LOKAL NIVÅ 

Fäbodtjärn ligger inom Rans samebys höst- och vinterbetesmarker. Aktuellt område ligger 

mellan två kärnområden av riksintresse för rennäringen (Figur 6) och fungerar som viktig  

passage däremellan samt nyttjas för bete under hösten och förvintern.  

 

I närområdet finns ett trivselland (Rågoholmen), som också utgör riksintresse för rennäringen.  

Rågoholmen är en naturlig samlingsplats för renarna med bra bete där renarna kan skiljas inför  
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flytten till nästa trivselland. Skiljningen som genomförs delar upp renhjorden i mindre grupper  

renar som sedan flyttas närmare kusten. Flyttningen sker till fots längs med Fäbodlidens  

sydöstra sluttningar till ett område väster om Middagsberget och Jägarliden. Flyttstråket är smalt 

och klassat som svår passage. Rans sameby är totalt sett väldigt smal, varför renarna lätt rör sig 

mot andra samebyar. Då området runt Vindelgransele är så smalt utgör det en flaskhals för 

samebyn.  

 

Den flytt som genomförs under hösten kräver en relativt stor arbetsinsats. Fäbodtjärn 

ligger mitt i flyttstråket. Det är i huvudsak under november till januari som denna passage 

nyttjas. Stråket nyttjas även under våren då flytten går västerut, men den sker i mindre grupper 

av renar och mer kontrollerat. Flytten förbi verksamhetsområdet kan därför pågå flera månader 

under hösten och förvintern och det är därför viktigt att passagen kan nyttjas under hela 

flyttningsperioden. En bidragande orsak till att flyttningarna är tidskrävande är att samebyn har 

långt att flytta renarna mellan fjäll- och skogsbete.  

 

Området runt Fäbodtjärn används även under vintern som uppsamlingsområde, då samebyn  

samlar renarna till befintliga hagar i området. Dessutom är det viktigt att det inte finns hinder 

för de renar som varit på fritt bete under vintern, när de på egen hand ska söka sig mot fjällen. 

 

I Vargbäcken har Rans sameby inte betesrätt. Däremot har samebyn en flyttled som går som 

närmast ca 2 km väster om Vargbäcken (Figur 6).  
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Figur 7. Samebyarnas markanvändning med årstidsland: åretruntmark samt försommar och 

sommar. Data är hämtat från IRENMARK (Sametinget). 
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Figur 8. Samebyarnas markanvändning med årstidsland: förhöst, höst och förvinter. Data är 

hämtat från IRENMARK (Sametinget). 
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Figur 9. Samebyarnas markanvändning med renens trivselland, brunstland, kalvningsland och 

huvudkalvningland. Data är hämtat från IRENMARK (Sametinget). 
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4.6.4 GRANS SAMEBY: HELA SAMEBYN SAMT REGIONAL NIVÅ 

Vår- och försommarland, kalvningsland  

 

I slutet av april och början av maj har vintergrupperna nått upp mot odlingsgränsen väster  

om Sorsele. Renarna släpps i regel västerut när Laisälven har passerats. Flyttning sker också 

ibland förbi Giertsbäcken eller ända upp mot Björkfjället innan renarna släpps för att beta sig 

västerut. Sammanblandning sker då med Svaipa samebys renar vilket är normalt eftersom vår- 

och sommarområdena sambrukas.   

 

Kalvningen inleds under perioden 25 april – 30 maj. Kalvningsområdet för samebyns renar  

sträcker sig från odlingsgränsen, över Björkfjället och upp till Vindelkroken. Den fjällnära skogen 

kring Nalovardo och Björkfjället har rik tillgång på hänglav och har därför ett stort värde som 

renbete. Området är ett mycket viktigt kalvningsland för Grans sameby.  

 

Under maj månad sker bevakningsinsatser kring Sorsele och västerut så att renarna inte  

återvänder till vinterbetesområdet. Åtgärder vidtas även vid mer akuta behov, t ex när renar  

rapporteras befinna sig på odlingar eller dylikt på otillåten tid.  

 

Skoterförbud råder generellt från första måndagen i maj månad inom hela fjällområdet som  

utgör Vindelfjällens naturreservat.  

 

Vår-, försommar- och sommarland, samt kalvningsland  

 

Renar betar från Björkfjället och Ammarfjället och västerut mot norska gränsen.  

 

Kalvmärkningen påbörjas kring den 5 – 10 juli och avslutas i normala fall i början av augusti. 

Renarna samlas för märkning till de olika arbetshagarna som finns över hela försommar- och 

sommarområdet. Märkning sker också i kalvmärkningsgärden inom Svaipa sameby. 

Kalvmärkning sker nattetid. Samebyarna har fasta anläggningar (arbetshagar) men uppför också 

tillfälliga hagar beroende på var renarna finns. 

 

Sensommarland  

 

Under augusti har renarna börjat röra sig mer österut inom fjällområdet. Renarna drar sig ner till 

fjällskogs- och myrmarker för att beta gräs, örter och svamp. I sökandet efter svamp skingras 

renarna, vilket gör alla försök till rensamling svåra.   

 

De sista kalvmärkningarna som sker i början av augusti genomförs oftast vid arbetshagen i 

Kraipe. Efter de första frostnätterna drar renen åter västerut mot fjällen.  

 

Höstland   

 

Första veckan i september börjar älgjakten för både samebymedlemmar och ortsbor. Jakt bedrivs 

då i stort sett över hela samebyns område österifrån upp efter fjälldalarna ända upp mot 

kalfjällen i väster. De västliga höstvindarna gör att renarna söker sig västerut och befinner sig 

under denna tid från Björkfjället och Ammarfjället ända mot norska gränsen.  

 

Den ordinarie sarvslakten tar sin början i mitten av september då samlingar sker mot Biergenes 

slaktanläggning där all slakt sker. Renarna samlas då till slakten både västerifrån och österifrån. 

Samlingar sker också norrifrån till Biergenes från Svaipa samebys område. Samebyns 

medlemmar gör då sin andra älgjaktsperiod.  

 

Förvinter- och vinterland  

 

I november månad börjar samebyn normalt samlingarna inför renskiljningen. Detta sker 

gemensamt med Svaipa sameby. Samlingarna sker mot Biergenes och Laisheden inom Gran och 

Skielte inom Svaipa sameby. Där skiljs renarna ut till olika vintergrupper för vidare flyttning till 

olika betesområden på vinterbeteslandet.   
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Samebyn indelas i 5 – 6 vinterbetesgrupper som har vinterbetesområdena i Ruskele, Rockträsk, 

Lossmen, Holmträsk, Slipstenssjön, Kamsjön och Botsmark. På vägen ner från fjället utgör även 

Gargnäs ett betesområde för samebyn vintertid. Omgrupperingar av vinterbetesgrupperna kan 

förekomma. Samebyns vinterbetesområden och uppehållsplatser kan också variera beroende på 

väderleksförhållandena.   

 

Vårvinterland   

 

Flyttningen västerut sker normalt under den senare delen av april. När flyttningsarbetet påbörjas 

är dock mycket beroende av hur långt våren och snösmältningen har kommit. De flesta av 

vintergrupperna flyttar idag oftast till fots. Även flyttning med lastbil kan förekomma. I slutet av 

april och början av maj har vintergrupperna flyttat förbi Sorsele och väster om odlingsgränsen. 

Renarna släpps för att beta sig västerut när Laisälven har passerats eller förbi Giertsbäcken upp 

mot Björkfjället.  

 

4.6.5 LOKAL NIVÅ 

Vargbäcken ligger inom Grans samebys förvinterland, vinterland och försommarland (Figur 7). 

Samebyn har inga anläggningar vid Vargbäcken. Den flyttled som ligger norr om området 

används ibland (Figur 6). Strategiska områden finns vid älven och vid Sörsjön (passager 

rastbeten och arbetshage). Föregående vinter uppehöll sig en grupp renar i området en längre 

tid på grund av låst bete, dvs oåtkomligt bete på grund av väderleksförhållanden, i samebyns 

mellanregion.  

 

 ÖVRIG MARKANVÄNDNING OCH MARKANSPRÅK INOM SAMEBYARNA  

 

Renskötseln har ett omfattande behov av sammanhängande betesmarker med olika kvaliteter. 

Tillgängligheten till bra betesmarker är en förutsättning för långsiktigt hållbar och framgångsrik 

verksamhet. Konkurrensen med andra markanvändare har ökat över tiden och bidragit till att 

antalet tillgängliga betesmarker minskat och att de kvarstående områdena fragmenterats 

(Länsstyrelsen 2011). Varje förändring av markanvändningen inom en samebys betesmark får 

konsekvenser av varierande omfattning för renskötseln som bedrivs där. Till exempel kan en 

förändrad markanvändning i ett för rennäringen viktigt område leda till att tillgängliga 

betesmarker blir överutnyttjade, naturligt bete måste ersättas med foder eller att man blir 

tvungen att hitta ersättningsområden för förstörda betesmarker. En annan potentiell effekt av 

förändrad markanvändning är ökade kostnader för transporter av renarna, då naturliga flyttleder 

inte längre kan nyttjas.  

 

Ran påtalar att all konkurrerande markanvändning har medfört betydande inskränkningar i 

ekonomin för renskötseln. Samebyn anser att ytterligare intrång med exploateringar av land och 

betesresurser inte längre kan godtas utan full kompensation och ersättning från exploatören. 

 

Uppgifterna om övrig markanvändning och markanspråk är hämtade ur 

markanvändningsredovisningarna för samebyarna (respektive sameby och Länsstyrelsen, 2007). 

4.7.1 STÖRNINGSZONER 

Med utgångspunkt i resultat från forskning kan man sätta störningszoner av varierad storlek 

beroende på att olika typer av verksamheter ger upphov till störningar på renskötseln även 

utanför verksamhetsområdet. Begreppet definieras här som ”en zon från en anläggning där man 

tydligt kan se en påverkan på renen”.   

 

De störningszoner som används i denna analys är beräknade med utgångspunkt i zoner som  

finns presenterade i Skarin och Åhman (2014), med stöd av uppgifter hämtade ur Nilsson m.fl.  

(2015). Zonerna där är baserade på en bedömning av vad som kan anses  

vara rimligt utifrån tidigare erfarenheter. I Tabell 1 redovisas störningszoner för olika  

verksamheter ur ett renskötselperspektiv.  
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En störningszon ska ses som en indikator på inom hur stort område som renarna påverkas och  

varierar beroende på olika faktorer, som exempelvis topografi, betestyp och om det är hanrenar  

eller honrenar med kalv som störs (Nilsson m.fl. 2015). En störning kan få olika konsekvenser  

beroende på var och när den inträffar. Hur länge en verksamhet har funnits på platsen kan  

också spela in. Flera överlappande störningszoner kan ses som en indikator på att den  

kumulativa effekten från olika verksamheter är stor. Det är viktigt att zonerna inte betraktas som  

definitiva eller som att renarna helt och hållet undviker dessa områden. De är tänkta att  

användas som utgångspunkt för bedömningen av vilka effekter ett visst projekt kan ge på  

renskötseln. De bör anpassas efter de specifika förhållanden som råder på platsen och i den  

aktuella samebyn och justeras allteftersom ny kunskap tillkommer.   

 

De markanvändningsintressen för vilka störningszoner har angetts är vindkraft, täkter, gruvor,  

infrastruktur (vägar, järnvägar och kraftledningar) samt skoterleder.  

 

Nedan redogörs översiktligt för de viktigaste konkurrerande markanvändningsintressena inom 

Rans och Grans samebyar, inklusive störningszoner för de verksamheter där det anses relevant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 271560, Rennäringsanalys Fäbodtjärn/Vargbäcken Rans och Grans samebyar 

  

2018-03-16 

Beställare: Botnia Exploration AB Slutrapport 

 

O:\LUL\271560\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Nya versioner 2018 

31(47) 

Tabell 1: Störningszoner ur ett renskötselperspektiv för konkurrerande 

markanvändningsintressen. Störningszonerna har valts med utgångspunkt i Skarin och Åhman  

(2014), med hjälp av uppgifter från Nilsson m.fl. (2015).  

 

Verksamhet Störningszon (km)  

enl. Skarin & Åhman 

 Vald störningzon  

 

Motivering till vald 

zon 

Gruva 0,25-14
1

 5 

Beroende på typ av 

aktivitet och 

frekvensen kan 

störningen variera i 

olika grad. Zonen 

har satts med tanke 

på att brytningen 

kommer att vara 

småskalig och 

bedrivas under jord 

resp. i mindre 

dagbrott. Nilsson 

m.fl. har satt en 

störningszon på 10 

km för LKAB:s 

gruvor i Kiruna och 

Malmberget.  

Vindkraft 3,5 3,5 
Samma som Skarin & 

Åhman. 

Bergs-, grus- och 

torvtäkt 
3,5 3,5 

Samma som för 

vindkraft då det är 

liknande aktivitet vid 

en täkt.  

Kraftledning 0-4 2,5 

Samma som Nilsson 

m.fl. Speciellt 

nyuppförda 

kraftledningar ger 

upphov till 

störningar, men 

forskning finns som 

visar på stora 

störningar även 

under drift.  

Väg 1-10 1,5 

Zonen har satts med 

tanke på i vilken 

utsträckning vägen 

används (ÅDT). 

Samma som Nilsson 

m.fl. 

Järnväg Finns ej 1,5 

Samma som Nilsson 

m.fl., som baserar 

zonen på lång 

erfarenhet av 

påverkan från 

järnväg.  

Skoterled 0-12 1 

Erfarenhetsbaserad 

zon. Samma som 

Nilsson m.fl. 

 

1) Störningszonen bedömd med avseende på påverkan från två dagbrottsgruvor i Canada, 

med tillhörande bostadskomplex, anrikningsverk och landningsbanor, på Caribou 

under vintern (Boulanger et al. 2012). 
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Skogsbruk 

 

Inom aktuellt område bedrivs skogsbruk i stort sett över hela området upp till fjällen. Främst är 

det i vinterbetesmarkerna som avverkningar sker kontinuerligt. En slutavverkning påverkar 

renskötseln genom att vegetationens sammansättning förändras. I och för sig ökar tillväxten av 

kruståtel (sia) som är ett begärligt renbete under sommaren, hösten och förvintern men  

laven, som är det huvudsakliga vinterbetet, försvinner under lång tid framöver. Naturliga 

samlingsställen och rastbeten kan försvinna, vilket minskar betes- och vilomöjligheterna för 

renarna under den påfrestande flytten. Efter avverkning görs ofta markberedning, vilken gör stor 

skada på lavbetet och därmed leder till betesbortfall.  

 

Intrång i lavbetesmarker sker också i samband med utbyggnaden av skogsbilvägar, vilket 

medför ytterligare betesbortfall. Skogsbilvägar ger sammantaget en stor minskning av 

tillgängligt renbete. När renens naturliga bete försvinner, måste man hitta nya betesmarker eller 

stödutfodra. Detta medför naturligtvis merarbete och merkostnader för renskötarna. 

Skogsbilvägarna medför även nackdelar för rennäringen genom att dela av sammanhängande 

betesområden, så att renarna lättare sprids över ett större område. Då renarna gärna följer de 

plogade vägarna ökar risken för påkörning. Emellertid ger skogsbilvägarna också vissa fördelar 

för renskötarna, som kan nyttja dessa för transporter och dylikt.  

 

En utveckling mot avverkning även i fjällnära skog väster om odlingsgränsen innebär ytterligare 

svårigheter för rennäringens del, eftersom hänglavsbärande skog avverkas och dessa marker 

utgör mycket viktiga betesmarker för renarna framförallt under våren. Dessa skogar återfinns 

oftast i vår- och höstbeteslanden.  

 

 

Bebyggelse 

 

Generellt sett är byggnads- och anläggningsarbeten störande för renskötseln då de förläggs vid 

eller på områden som renskötseln har ett kontinuerligt behov av. Exempel på exploateringar är 

vägar, järnvägar, industrietableringar, turistanläggningar etc. Intrång av detta slag är något som 

återkommer med jämna mellanrum eftersom detta är en fortgående verksamhet i samhället. 

 

Bebyggelsen i det aktuella området bedöms inte vara omfattande och anses därför inte bidra 

nämnvärt till de kumulativa effekterna lokalt. I ett regionalt perspektiv däremot medför 

bebyggelse intrång för renskötseln. Till exempel utgör de utbyggnader som uppförs vid Sorsele 

samhälle en viss störning för renskötseln, då en av flyttlederna inte går långt ifrån bebyggelse 

strax norr om samhället.  

 

 

Vindkraft 

 

Under senare år har utbyggnad av vindkraftverk blivit aktuellt i Västerbottens län. Enstaka 

vindkraftverk behöver i sig inte ha negativ effekt på renarnas betesområden. Dock störs renarna 

ofta av större anläggningar och aktiviteten i samband med byggnation och underhåll av 

anläggningen med tillhörande vägar och kraftledningsgator. Infrastrukturen kring en 

vindkraftpark ger också betesbortfall då betesområdet fragmenteras. Vindkraftverken kan också 

försvåra arbetet vid flytt av renarna med hjälp av helikopter, speciellt om de är belägna i öppna 

områden.  

 

Ett antal vindkraftsanläggningar finns i närheten av Vindelgransele (Vindbrukskollen 2016) (Figur 

10). Öster om Vargbäcken finns två vindkraftsanläggningar, på Hornberget och i Ytterberg, som 

är belägna 13 respektive 16 km från Vindelgransele. Nordöst om Vargbäcken finns ytterligare 

två anläggningar: Storliden och Jokkmokksliden, som är belägna 30 respektive 35 km från 

Vindelgransele. På Blaiken, 50 km västerut från Vindelgransele, finns en stor 

vindkraftsanläggning. Vidare finns områden av riksintresse för vindkraft utpekade inom Rans 

sameby, vilket potentiellt kan innebära framtida etablering av vindkraftsanläggningar.  

 

Störningszonen från vindkraft har satts till 3,5 km. Störningszonen är beräknad utifrån en 

centrumkoordinat för vindkraftsanläggningen och inte utifrån hela parkens utbredning, varför 
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störningszonen sannolikt är större än vad som ses i kartan. I Figur 10 visas vindkraftsparkernas 

fulla utbredning.  

 

 

Vattenkraft 

 

Rans sameby påverkas av vattenregleringen av Storjuktan, vilken medför att isarna fryser sent. 

Den fuktiga luften och kylan medför att det bildas ett istäcke på marken som låser renbetet på 

norra sidan av Juktån, vilket gör att en stor del av samebyns betesområde inte kan nyttjas. 

 

En mindre vattenkraftsutbyggnad har genomförts i Grannäs inom Sorsele kommun. Grans 

sameby har ännu inte hunnit se vilka konsekvenser detta kan få för renskötseln. 

 

 

Bergs-, grus- och torvtäkter 

 

Täktverksamhet medför i allmänhet att stora områden tas i anspråk och för rennäringen kan det 

innebära att betesområden försvinner eller att flyttleder stängs av. Hedmarker utgör normalt 

goda lavbetesmarker, men är också attraktiva för etablering av grustäkter, vilket naturligen inte 

kan kombineras med renskötsel. Även gamla täkter utgör intrång med betydande betesbortfall. 

Torvtäkter kan påverka rennäringen negativt då de tar flyttleder i anspråk (Länsstyrelsen 2011).  

 

Grustäkter återfinns på olika platser inom Grans sameby främst inom vår- och 

vinterbetesområdet. Inga brytningar av torv finns idag som utgör ett direkt problem för 

renskötseln. 

 

Inom Rans sameby pågår täktverksamhet bland annat på Sävarheden, där mycket betesland har 

tagits i anspråk. 

 

Störningszonen från täktverksamhet har satts till 3,5 km och i dagsläget finns 20-talet täkter 

inom Vindelgransele-området med påverkan på samebyarnas betesmarker (Figur 10).  

 

 

Mineralprospektering och gruvdrift 

 

Inom hela Västerbottens län är gruvnäringen under expansion. Gruvverksamhet medför i 

allmänhet att stora områden tas i anspråk. Rennäringen påverkas negativt genom att 

betesområden, strategiska platser och flyttleder kan försvinna eller bli obrukbara under lång tid 

framöver. Föroreningar från gruvdrift kan orsaka att marken blir obrukbar för bete. Aktiviteten i 

och omkring gruvan (sprängningar etc) kan också medföra att renarna undviker områden som 

ligger i direkt eller nära anslutning till gruvan. Förutom själva markförlusten ökar trafiken på 

vägarna i området på grund av transporterna till och från gruvan, vilket kan medföra en ökning 

av antalet påkörningsolyckor.  

 

Närmsta befintliga gruva i drift är Kristinebergsgruvan, som är belägen ca 13 km öst om 

Vindelgransele. Gruvan medför ett störningsmoment för renskötseln i Grans sameby främst vid 

flyttningen förbi området. Den betesmark som är ianspråktagen är med all sannolikhet förlorad 

för all framtid. Samma förhållande gäller för det nedlagda gruvområdet vid Rävlidmyren. 

Förbiflyttningen är besvärlig eftersom gruvområdet inte har återställts på något sätt. Dammar, 

diken, stängsel etc gör området otillgängligt. Provborrningar genomförs också inom Grans 

sameby, främst i området mellan Gargnäs och Holmfors österut mot Rusksele.  

 

Inom Rans sameby finns i dagsläget inga gruvor. Däremot finns beviljade  

bearbetningskoncessioner (Figur 10).   

 

Störningszonen från gruvverksamhet har satts till 5 km.                                                                                                                                         
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Turism och friluftsliv 

 

Både Rans och Grans samebyar ligger i områden där turismen är mycket omfattande och väl 

utvecklad. En direkt störning av renskötseln är den ökande hundsportaktiviteten i fjällområdet 

och längs Vindelälven. Skoterförbudet gäller inte hundspannsekipage som kan röra sig fritt inom 

renarnas kalvningsområden under maj månad då kalvningstiden inträffar. Hundägarnas 

bristande kunskap och avsaknad av hänsynstagande är det största problemet i sammanhanget. 

Även skoterkörning är vanlig inom skoterförbudsområdet under renens kalvningstid. 

Skoterturismen skall enligt bestämmelserna hålla sig till de leder som är öppna under denna tid. 

Detta respekteras dock inte i önskvärd omfattning utan otillåten körning är vanlig inom 

kalvningsområdet.  

 

Störningsfaktorn för dessa verksamheter utgörs främst av störd betesro för renen. Om renen 

inte får betesro stressas den och tvingas till ständiga förflyttningar som kräver energi. Om renen 

inte får tillräckligt med föda äventyras fortsatt överlevnad och förmåga att producera välmående 

kalvar. Dessutom blir betesmarkerna nertrampade och de betas inte av ordentligt då renarna 

ständigt måste fly undan för störande faktorer som till exempel hundspannskörning. 

 

Stora turistanläggningar finns bl a i Ammarnäs och Nalovardo. Turistanläggningen vid Nalovardo 

utgör ett stort störningsmoment för renskötseln i Grans sameby. Detta beror på att 

flyttningsområdet är mycket smalt förbi Nalovardo och turistanläggningen finns mitt i området. 

Vid flyttningen av renar västerut på våren (april) då området passeras är även högsäsong för 

skidturismen vilket medför mycket människor och stor aktivitet på platsen.  

 

Längs med Vindelälven går Vindelälvsleden med skoterled för turister och hundspann. Leden 

passerar alltså längs gränsen för Rans sameby. Ur rennäringssynpunkt utgör den ett problem 

eftersom turismen befinner sig inom kärnområdet för samebyns betesområden. Inom Rans 

sameby finns det tre vinteröppna turistanläggningar längs Kungsleden. Dessa utgör ibland 

störningsmoment för renskötseln då alla som vistas där inte har tillräcklig kunskap om 

rennäringens villkor.  

 

Störningszonen för skoterled har satts till 1 km. Störningen finns inte redovisad i figurerna, men 

är i stort sett densamma som för väg 363 (Figur 11).  

 

 

Infrastruktur 

 

Årsdygnstrafik (ÅDT) avser trafikflöde av fordon på en väg och anges i antal fordon per 

årsmedeldygn. Aktuella vägar i området är väg 363, som går utmed Vindelälven, samt väg 1003, 

som går precis söder om det tänkta gruvområdet i Fäbodtjärn. I dagsläget ligger ÅDT för väg 

363 för alla fordon på 211 per dygn och för tung trafik på 29 per dygn. För väg 1003 ligger ÅDT 

för alla fordon på 31 per dygn och för tung trafik på 7 per dygn. Informationen om ÅDT är 

hämtad från Trafikverkets datatjänst NVDB på webb. Trafikmängden på dessa vägar är liten. 

Sammantaget ligger emellertid Västerbottens län högst upp i statistiken över trafikolyckor med 

ren (626 stycken under 2015) (Nationella Viltolycksrådet), varför trafikdödade renar generellt är 

ett stort problem för samebyarna i länet. Den största störningseffekten uppstår när nödvändiga 

vägar ska anläggas. Vägarna innebär dels en störning under själva bygget, dels ett markintrång 

med betesbortfall. I och med att vägarna ibland saltas, dras renarna dit och riskerar då att bli 

påkörda och skadas eller dödas. Störningszonen för allmänna vägar har satts till 1,5 km (Figur 

11). 

 

Det finns 4 spårdragningar med tågtrafik inom samebyarnas betesmarker: Inlandsbanan, 

Tvärbanan, Stambanan genom övre Norrland samt Botniabanan. Inlandsbanan och Stambanan 

korsar alla tre samebyarna (Figur 11). Inlandsbanan är inte elektrifierad och trafikeras endast 

under perioden 21 juni – 28 augusti. Tvärbanan ansluter till Inlandsbanan och går mellan 

Storuman och Hällnäs. Den berör Rans sameby från Lycksele kommun ner till Holmsund. 

Botniabanan påverkar samebyn i området kring Umeå. Kapacitetsutnyttjande för järnväg kan 

beräknas för den tvåtimmarsperiod av dygnet då banan är mest trafikerad (s.k. max 2 timmar) 

(Trafikverket 2015). Kapacitetsutnyttjande återspeglar hur stor andel av tiden som banan är 

belagd med tåg och klassas i tre nivåer: Mellan/lägre nivå, Medelhög nivå samt Hög nivå. 
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Kapacitetsutnyttjande för Tvärbanan och Stambanan ligger på Hög nivå, medan Botniabanan 

ligger på Mellan/lägre nivå. Inlandsbanan är inte klassad. Störningszonen för järnvägar har satts 

till 1,5 km (Figur 11). 

 

Även kraftledningsgator ger ibland en störningseffekt för rennäringen, då de kan bidra till att 

renarna vandrar bort från den betesmark som renskötarna vill att de ska stanna vid. Renen har 

ett naturligt beteende att flytta sig i väst-östlig respektive öst-västlig riktning och 

kraftledningsgatorna kan motverka dess naturliga beteende (Länsstyrelsen 2011). Detta kan leda 

till att hjorden sprids, vilket ökar arbetsbelastningen för renskötarna. Det finns ett antal 

kraftledningar med påverkan inom Vindelgransele-området (Figur 11). Störningszonen för 

kraftledningar har satts till 2,5 km. 

 

 

Jakt  

 

Jakt förekommer inom området. Älgjakt bedrivs av jaktlagen Vindelgransele jaktlag, Önnerlöfs 

jaktlag och Vindelgransele samfällighetsförening.   

 

Jakt bedrivs över hela Rans samebys betesmarker. I området bedrivs främst älgjakt, men också 

jakt på björn och småvilt. Under väderleksförhållanden då renhjorden lämnat fjällen (friströvande 

flyttning) medför jakten störningar hela vägen ner till vinterbeteslandet. Renarna störs många 

gånger från sin naturliga strövriktning av drivande jakthundar. Älg- och småviltsjakten 

sammanfaller med sarvslakten i september och kan innebära störningar i samlingsarbetet inför 

slakten.  
 

 

Rovdjur 

 
Rovdjur utgör förmodligen det största hotet mot en hållbar renskötsel. Rovdjurens predation på 

ren ger ekonomiska konsekvenser för renskötarna på olika sätt (Naturvårdsverket 2013). 

Förutom antalet döda renar tillkommer också sekundära effekter av predationen, i form av 

exempelvis uteblivna kalvar och merarbete för renskötarna för att samla en skrämd renhjord. 

Det ekonomiska värdet av en rovdjursdödad ren varierar med förutsättningarna. För att beräkna 

den faktiska förlusten orsakad av rovdjur krävs kunskap om rovdjursantal, predationstakter, 

renens faktiska värde inklusive avelsvärde, renhjordens struktur och påföljande dynamiska 

effekter. Till det kommer merarbete och ökade omkostnader som rovdjuren orsakar.    

 

Rovdjurens varierande beteenden gör att de stör renskötseln på olika sätt. Järv kan förfölja 

enstaka individer eller hjordar långa sträckor. Det gör också varg, som dessutom skingrar 

renhjorden, som därmed blir lättskrämd och svår att samla. Örn dödar främst kalvar och utgör 

därför mest problem i kalvningsområdena under vår och försommar. Björn dödar främst kalvar, 

men även vuxna djur. Lodjur förföljer inte renarna någon längre sträcka, och deras jaktsätt är 

mindre stressande för renhjorden än vargens. För lo och järv utgör renen huvudföda i 

renskötselområdet, medan björn, örn och varg har renen som en del av sin föda. I Västerbotten 

är det järv och lo som utgör det största problemet för rennäringen.  

 

Enligt Länsstyrelsens rovdjursinventeringar (2014/2015) sker föryngring av både järv och lo 

samt kungsörn inom alla tre samebyar (Tabell 2). Det ska påpekas att dessa siffror utgör försök 

att uppskatta rovdjursstammens storlek och inte exakta antal. Björn förekommer inom hela 

länet. Varg har tillfälligt förekommit i Malå sameby.  

 

 

Tabell 2. Dokumenterade och säkra rovdjursföryngringar inom Grans, Rans och Malå samebyar 

inventeringsåret 2014/2015.  

 

 Gran Ran Malå 

lodjur 2 1 2 

järv 2 6 1 

kungsörn (häckningar) 5 4 5 
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Figur 10. Övrig markanvändning inom Rans sameby: vindbruk, gruvnäring samt täkter i 

området. Data är hämtat från Miljöreda (Länsstyrelsen), Vindbrukskollen och SGU. 
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Figur 11. Störningsanalys av påverkan från järnväg, vägar och större kraftledningar inom 2 mil 

från Rans sameby. 

 



 

 

 

 

Uppdrag: 271560, Rennäringsanalys Fäbodtjärn/Vargbäcken Rans och Grans samebyar 

  

2018-03-16 

Beställare: Botnia Exploration AB Slutrapport 

 

O:\LUL\271560\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Nya versioner 2018 

38(47) 

 

Figur 12. Störningsanalys av påverkan från vindbruk, gruvor och täktverksamhet på regional 

nivå. Data är hämtat från Miljöreda (Länsstyrelsen) och SGU. Störningszonerna är hämtade ur 

Skarin och Åhman (2014). Den lilla rutan visar väntade kumulativa effekter på rennäringen på 

lokal nivå. Data är hämtat från IRENMARK (Sametinget).  
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5 DEN PLANERADE VERKSAMHETENS KONSEKVENSER 

OCH PÅVERKAN INKLUSIVE KUMULATIVA EFFEKTER 

 DIREKTA OCH INDIREKTA KONSEKVENSER AV PLANERAD VERKSAMHET: RANS 

SAMEBY 

Området vid Fäbodtjärn nyttjas för vinterbete och har en viktig funktion som passage mellan två  

kärnområden av riksintresse för rennäringen. Gruvverksamhet vid Fäbodtjärn kommer därmed  

att medföra direkta såväl som indirekta konsekvenser för Rans sameby. Utifrån den störningszon 

på 5 km som valts för gruvor (Tabell 1) kommer den planerade gruvans verksamhet att ha 

påverkan på områden av riksintresse (Figur 12).  

 

Ran har flera gånger påtalat vikten av betesro för renen. Begreppet betesro definieras enligt 

Rans såsom ”ett tillstånd där renen är på ett ställe och betar och känner sig väl till mods, finner 

ett lugn i att vara ostörd”. Det kan kopplas samman med renskötselns betesresurs, som är den 

mark som behövs för renskötselns bedrivande, och en absolut oumbärlig del av verksamheten. 

Tillgången till bra betesmarker är av avgörande betydelse för renarnas överlevnad och då särskilt 

vintertid, eftersom födotillgången är mer begränsad då. Störd betesro gör att renarna blir oroliga 

och inte stannar kvar på platsen. Då området runt Fäbodtjärn nyttjas intensivt vid höst- och 

vårflyttning, medför en gruvetablering mest troligt att betesmöjligheterna i området försämras 

och att betesmarker fragmenteras.  

 

Den naturliga vandringen västerut kan komma att försvåras för renar som blivit kvar på  

vinterbetesmarkerna när den naturliga vandringsvägen störs, vilket kan leda till att några renar  

aldrig når sommarbeteslanden. Trafikmängden runt Fäbodtjärn är i dagsläget obetydlig i  

jämförelse med trafikmängden på större vägar. I det fall borttransport av malm från Fäbodtjärn 

kommer att ske under hela året kommer trafikmängden i området att öka på ett för samebyn 

kännbart sätt. Ökningen gäller framförallt tung trafik. Rans sameby ställer sig mycket kritiska till 

detta alternativ då en ökad trafikmängd skapar oro hos samebyns medlemmar om effekterna på 

renskötseln längs hela transportsträckan, eftersom en ökad frekvens av renpåkörningar kan 

befaras. Döda och skadade renar samt merarbete på grund av olyckorna inklusive eftersök av 

skadade djur blir då en allvarlig konsekvens. Följden blir både en ekonomisk förlust och ett 

trauma för renskötaren men också ett ökat lidande för renen. Det kan inte heller uteslutas en 

ökad risk för trafikanterna. Ran påtalar att varje lastbil kommer att färdas många mil inom 

renskötselområden och att renar kan finnas var som helst under färdvägen.  

 

Vid kampanjtransport under tre månader blir sannolikt påverkan från trafik avsevärt mindre.  

 

Den mänskliga närvaron i området kommer att öka i och med planerad verksamhet. Samebyn 

befarar att gruvverksamheten i området kommer att utökas och att bebyggelsen på platsen 

därmed kommer att växa eftersom. Ran uttrycker denna oro som farhågor för att verksamheten 

ska växa smygande, med okontrollerbara förhållanden mellan olika parter, då gruvan i sig är ett 

objekt där olika ägare kan variera med tiden.  

 

I Tabell 4 beskrivs direkta och indirekta konsekvenser som förväntas uppstå vid gruvetablering. 

Påverkan har klassats uppdelat på ren, renskötare och landskap (med landskap menas 

landskapets funktion för renskötseln). Klassningen grundar sig på bedömningsgrunder för 

påverkan på rennäringen från gruvetablering (Tabell 3). Klassningen har gjorts av Tyréns utifrån 

synpunkter från Ran och erfarenheter från tidigare gruvetableringar. Tabellerna är modifierade 

utifrån ett förslag till modell för att riskklassificera konsekvenser för rennäringen, hämtad ur 

Nilsson m.fl. (2015). Vi har i denna analys använt delar av modellen.  

 

Med utgångspunkt i Tabell 4 kan omfattande lokal eller regional påverkan ses genom direkta 

konsekvenser i form av betesbortfall och fragmentering av betesmark, störd betesro, försvårade 

flyttningar, ökad trafik samt genom en ökad mänsklig närvaro i området i allmänhet. Ran anser 

att eftersom denna påverkan, i de absolut flesta fall, medför begränsningar i renskötselns 

utövande måste exploatören i sina underlag inberäkna kompensation till rennäringen.  

 

Indirekta konsekvenser med omfattande lokal eller regional påverkan inkluderar ökad 

arbetsbelastning för renskötarna, ökad konkurrens med angränsande samebyar samt ökat antal 
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renpåkörningar. Indirekt medverkar bristen på betesro till att renskötarnas arbetsbelastning 

ökar, eftersom renarna lättare skingras om de blir oroliga. Arbetsbelastningen för renskötarna 

förväntas också öka på grund av att höst- och vårflyttningarna genom området försvåras. Det 

finns redan flera svåra passager i närområdet runt Fäbodtjärn och det finns heller inte så många 

alternativa flyttvägar. Fäbodtjärn utgör en naturlig samlingsplats och befintliga flyttleder går 

förbi nära det tänkta gruvområdet (Figur 12). Ran ser ett problem i att renarna kan komma att 

vika av mot Grans samebys betesmarker om de undviker området runt Fäbodtjärn på grund av 

verksamheten där. Förutom en ökad arbetsbelastning för renskötarna kan detta i längden leda 

till ökad konkurrens med angränsande samebyar, i och med ökat betestryck på 

grannsamebyarnas betesmarker. Ökad spridning ger också en risk för sammanblandning av 

renar från olika samebyar, vilket förstås innebär merarbete för renskötarna. Förlust av  

betesmark till följd av markintrång kan i förlängningen leda till ökad konkurrens inom samebyn. 

 

 DIREKTA OCH INDIREKTA KONSEKVENSER AV PLANERAD VERKSAMHET: GRANS 

SAMEBY 

Vargbäcken ligger inom Grans samebys förvinterland, vinterland och försommarland. Strategiska 

områden finns vid älven. Gruvverksamhet vid Vargbäcken kommer därmed att medföra direkta 

såväl som indirekta konsekvenser för Grans sameby. 

 

Trafikmängden runt Vargbäcken är i dagsläget obetydlig i jämförelse med trafikmängden på 

större vägar. Trafikmängden i området kommer troligen att öka på ett för samebyn kännbart 

sätt. Ökningen gäller framförallt tung trafik. Varje ren är värdefull och en trafikdödad ren en 

ekonomisk förlust. Den dödade renen kan exempelvis vara utvald för avel varför påkörda renar 

kan påverka samebyns avelsarbete negativt.  

 

I Tabell 5 beskrivs direkta och indirekta konsekvenser som förväntas uppstå vid gruvetablering. 

Påverkan har klassats uppdelat på ren, renskötare och landskap (med landskap menas 

landskapets funktion för renskötseln). Klassningen grundar sig på bedömningsgrunder för 

påverkan på rennäringen från gruvetablering (Tabell 3). Klassningen har gjorts av Tyréns utifrån 

synpunkter från samebyarna och erfarenheter från tidigare gruvetableringar. Tabellerna är 

modifierade utifrån ett förslag till modell för att riskklassificera konsekvenser för rennäringen, 

hämtad ur Nilsson m.fl. (2015). Vi har i denna analys använt delar av modellen.  

 

Med utgångspunkt i Tabell 5 kan omfattande lokal påverkan ses genom direkta konsekvenser i 

form av störd betesro, försvårade flyttningar och ökad trafik. Indirekta konsekvenser med 

omfattande lokal påverkan inkluderar ökad arbetsbelastning för renskötarna samt ökat antal 

renpåkörningar.  

 

Grans sameby ser potentiella risker för strukturella förändringar som konsekvens av planerna. 

Det kan t.ex. hända att något renskötselföretag inom samebyn blir tvungna att lägga ner sin 

verksamhet.  

 

  



 

 

 

 

Uppdrag: 271560, Rennäringsanalys Fäbodtjärn/Vargbäcken Rans och Grans samebyar 

  

2018-03-16 

Beställare: Botnia Exploration AB Slutrapport 

 

O:\LUL\271560\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Nya versioner 2018 

41(47) 

Tabell 3: Bedömningsgrunder för påverkan på rennäringen från gruvetablering med tanke på 

ren, renskötare och landskap. Modifierad från Nilsson m.fl. (2015). Tabell 2 ligger till grund för 

bedömningarna i Tabell 4 och Tabell 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ren Renskötare Landskap 

En viss påverkan/skada 

Lättare påverkan på 

betesområdet samt 

ringa störning av 

betesron. 

Liten påverkan på 

arbetsbelastning etc.  

Liten påverkan på 

landskapets funktion för 

rennäringen. 

Omfattande lokal påverkan 

(siidagrupp, kärnområde) 

Försvåring av 

betesutnyttjande. 

Renen undviker att 

stanna i området. 

Försämrad betesro. 

Ökad 

arbetsbelastning 

(bevakning, utfodring, 

flyttning). Svårigheten 

att hålla renhjorden 

samlad ger ökad 

stress hos 

renskötaren.  

Ökad fragmentering och 

påverkan på landskapets 

funktion för rennäringen.  

Omfattande regional 

påverkan (årstidsland, 

betestrakt) 

Betydande 

försvåring av 

betesutnyttjande 

Renen stannar inte i 

området. Påtaglig 

försämring av 

betesron. Kan 

påverka renantalet 

på kort och lång 

sikt. 

Betydligt ökad 

arbetsbelastning 

(bevakning, utfodring, 

flyttning). Ökade 

kostnader. Försvårad 

renskötsel för ett eller 

flera 

renskötselföretag. 

Psykosociala effekter 

hos renskötarna på 

grund av stress och 

oro.  

Stor fragmentering och 

överutnyttjande av 

kvarstående marker. 

Flexibiliteten försvinner.  

Väldigt omfattande påverkan 

som är oersättlig 

Permanent bortfall 

av väsentligt 

område av storlek 

eller kvalitet som 

inte går att ersätta 

och får förödande 

konsekvenser för 

samebyns 

möjligheter att 

bedriva en 

långsiktigt hållbar 

rennäring.  

Omöjliggör renskötsel 

för ett eller flera 

renskötselföretag.  

Permanent ödeläggelse av 

landskapet. 
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Tabell 4: Direkta och indirekta konsekvenser på rennäringen i Rans sameby av småskalig 

gruvetablering vid Fäbodtjärn och Vargbäcken, med bedömning av påverkan med tanke på ren, 

renskötare och landskapets funktion för renskötseln. Modifierad från Nilsson m.fl. (2015). 

 

Konsekvens  Beskrivning Påverkan med tanke på 

 

Ren Renskötare Landskap 

Direkta     

Betesbortfall och 

fragmentering av 

betesmark 

Området i Fäbodtjärn nyttjas för bete 

under höst och vinter. En gruvetablering 

innebär att betesmöjligheterna inom 

flyttleden försämras och att betesmarker 

fragmenteras.  

   

Störd betesro En ökad aktivitet i området och ökad 

trafikbelastning kan medföra att renarna 

stressas och skingras inom närliggande 

betesmarker. 

   

Försvårade 

flyttningar 

Då området utgör en viktig passage mellan 

två kärnområden av riksintresse för 

rennäringen, försvåras flyttningen mellan 

viktiga trivselland avsevärt. Området runt 

Vindelgransele är smalt och utgör därför 

redan en flaskhals under höst- och vårflytt.  

   

Ökad trafik  Borttransport av malm från Fäbodtjärn kan 

komma att ske under hela året. 

Trafikmängden i området kommer då att 

öka betydligt, framförallt vad gäller tung 

trafik. Ökad trafikbelastning medför en 

ökad störning för renarna och merarbete 

för renskötarna. 

   

Ökad mänsklig 

närvaro 

Med en gruvetablering tillkommer 

servicebyggnader etc., vilket bidrar till 

ökad störning för renskötseln. Oro hos 

renskötarna för att gruvverksamheten ska 

utökas.  

   

Indirekta     

Överbetning En minskad tillgänglig areal för bete i det 

aktuella området kan komma att leda till 

att andra områden blir överutnyttjade. 

   

Ökad 

arbetsbelastning för 

renskötarna 

Denna effekt förväntas uppstå på grund av 

att ökad bevakning kommer att krävas vid 

renflyttning vid passage av gruvområdet. 

Om området inte kan nyttjas alls för flytt, 

måste renskötarna hitta ett annat område 

att flytta renarna genom. Brist på betesro 

gör att renarna lättare skingras, vilket 

innebär merarbete för renskötarna.  

   

Ökad konkurrens om 

betesmark inom och 

mellan samebyar 

En indirekt effekt som kan uppstå är att 

renarna viker av mot Malå och Grans 

samebys betesmarker för att de undviker 

att vistas nära gruvområdet vid Fäbodtjärn. 

Sådana effekter märker Rans sameby av vid 

Blaikens vindkraftsanläggning, där renar 

från Ubmeje Tjeälddie rör sig över gränsen 

till Rans betesmarker.  

   

Ökat antal 

renpåkörningar  

Om borttransporten av malm sker också då 

renar finns i området finns risk för ett ökat 

antal renpåkörningar på grund av 

betydande ökning av trafik. Renar finns i 

området under perioden november – april.  
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Tabell 5: Direkta och indirekta konsekvenser på rennäringen i Grans sameby av småskalig 

gruvetablering vid Fäbodtjärn och Vargbäcken, med bedömning av påverkan med tanke på ren, 

renskötare och landskapets funktion för renskötseln. Modifierad från Nilsson m.fl. (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 PSYKOSOCIALA EFFEKTER 

Renskötseln har i alla tider bedrivits under djupt familjära betingelser där det funnits plats och  

Konsekvens  Beskrivning Påverkan med tanke på 

 

Ren Renskötare Landskap 

Direkta     

Betesbortfall och 

fragmentering av 

betesmark 

En gruvetablering i Vargbäcken kan 

innebära förlust och fragmentering av 

betesmark inom aktuellt område.  

   

Störd betesro Vargbäcken ligger inom Grans samebys 

förvinterland, vinterland och 

försommarland. Strategiska områden finns 

vid älven. En störning kan uppkomma på 

dessa då ökad aktivitet i området kan 

medföra att renarna stressas och skingras 

inom närliggande betesmarker.  

   

Försvårade flyttningar Gruvetablering innebär en potentiell 

störning vid vårflytten som passerar vid bro 

över Vindelälven. Åtgärder som bolaget 

åtagit sig innebär dock att 
malmtransporterna stoppas temporärt vid 

flyttögonblicket. Detta ger minskad negativ 

påverkan för samebyn. En ökad 

arbetsbelastning hos renskötarna kan 

emellertid uppstå p.g.a. behov av 

samordning med bolaget.   

   

Ökad trafik Transporter av malm från Vargbäcken 

kommer att ske under sommarhalvåret, 

april – oktober. Trafikmängden i området 

kommer då att öka betydligt, framförallt vad 

gäller tung trafik. Ökad trafikbelastning 

medför en ökad störning för renarna och 

merarbete för renskötarna. Detta gäller 

under försommaren, då renar finns i 

området.  

   

Indirekta     

Överbetning En minskad tillgänglig areal för bete i det 

aktuella området kan komma att leda till att 

andra områden blir överutnyttjade. 

   

Ökad arbetsbelastning 

för renskötarna 

Denna effekt förväntas uppstå på grund av 

att ökad bevakning kommer att krävas vid 

renflyttning vid passage i närheten av 

gruvområdet. Störd betesro gör också att 

renarna lättare skingras, vilket innebär 

merarbete för renskötarna.  

   

Ökat antal 

renpåkörningar 

Då borttransporten av malm sker då renar 

finns i området finns risk för ett ökat antal 

renpåkörningar på grund av betydande 

ökning av trafik. 
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sysslor för alla inom familjen. Det har varit en tradition där gamla kunskaper och berättelser på  

ett naturligt sätt förts vidare via den gemenskap som renskötseln inneburit. Rennäringen har  

följt den allmänna utvecklingen i samhället och anammat den tekniska utvecklingen. Samhällets  

utveckling har samtidigt tagit i anspråk marker som sedan långt tillbaka i tiden varit till  

renskötselns förfogande. Utvecklingen och tekniken har ställt höga krav på den enskilda  

renskötaren som fått lov att anpassa sig till den konkurrerande markanvändningen och det nya  

samhällssystemet.  

 

Kombinationen av förlorad betesmark, störningar av renens naturliga strövning och flyttvägar 

samt utebliven betesro kan enligt Ran utmynna i en total omstrukturering av renskötseln inom  

samebyn. Dessa konsekvenser befaras medföra att landskapet inte längre kan bära en  

långsiktigt hållbar renskötsel. Antalet betesdjur som kan hållas inom området måste då  

reduceras, vilket leder till att antalet utövare måste minskas, vilket i sin tur gör att det blir få 

som kan fortsätta med renskötseln. Denna utslagning befaras enligt samebyn få omfattande  

psykosociala konsekvenser, då renskötarna känner oro över att gruvverksamheten i Fäbodtjärn  

med tiden ska växa. Ran påpekar att det inom området idag sker en omfattande 

undersökningsverksamhet med syfte att finna fler områden med brytningsvärda 

malmfyndigheter. Att man i den idag tilltänkta gruvan inte anrikar malmen kan i en utveckling  

förändras till att det investeras i ett anrikningsverk inom området, då det ligger i företagandets  

natur att söka utvecklings- och utökningsalternativ. 

 

 KUMULATIVA EFFEKTER 

En kumulativ (adderad) effekt kan definieras som hur en planerad verksamhet, som i detta fall  

bearbetning av koncessionsmineral vid Fäbodtjärn, tillsammans med andra pågående, tidigare  

och framtida verksamheter sammantaget påverkar renskötseln och samebyns markanvändning.  

Den kumulativa effekten består i att den nya verksamheten adderas till andra pågående  

verksamheter och kommande vilket innebär ett intrång och/eller störning i renskötseln. Detta  

har betydelse då varje enskilt intrång inte kan ses isolerat, utan måste ingå i ett sammanhang  

där alla tillsammans påverkar förutsättningarna för rennäringen på flera olika nivåer. Den  

samiska markanvändningen är dynamisk och arealkrävande, och därför beroende av en  

helhetssyn. Många kumulativa effekter ger sammantaget ett mer fragmenterat landskap, som i  

förlängningen kan leda till förändringar i renens beteendemönster (Nilsson m.fl. 2015).  

 

5.4.1 KUMULATIVA EFFEKTER FÖR RANS SAMEBY 

I analysen av kumulativa effekter har störning från befintlig infrastruktur samt vindbruks-, gruv-  

och täktverksamhet beaktats (Figur 11 resp. 12). På regional nivå bedöms att störningen från 

framför allt vägar är påtaglig inom Rans sameby. Dock rör det sig om vägar med relativt liten  

trafikmängd (ÅDT). Vägarnas största negativa påverkan kan därför anses främst vara kopplad  

till det betesbortfall som markintrånget medför. Inom samebyns gränser finns ett antal täkter.  

Även om störningarna de orsakar kan tyckas vara lokala ska de vägas samman med störningen  

från vägar och järnvägar, eftersom de ofta sammanfaller. På lokal nivå sammanfaller störning  

från en täkt med störning från vägar (Figur 12). Till det kommer störningen från vinterturism 

längs Vindelälven, som inte finns med på kartan.  

 

Med tanke på att området runt Fäbodtjärn utgör en samlingsplats för Rans sameby kan området  

anses vara känsligt för ytterligare exploatering. Kärnfrågan är huruvida en gruvetablering i det  

aktuella området medför att nuvarande renpassage vid Fäbodtjärn blir omöjlig för samebyn att  

nyttja under höst-och vårflytt, och om det i så fall går att hitta en ny flyttväg. Ran anser att det är  

svårt att uttala sig mer specifikt om konsekvenserna av en gruvetablering då man inte har  

tidigare erfarenhet av gruvor i samebyn. Däremot ser man med stor oro på de exempel som  

finns i närområdet och i renskötselområdet som helhet. Det gäller såväl etablering och drift av  

gruvan som avslut. Vidare anser man att de kumulativa effekterna ger fler och fler flaskhalsar  

för rennäringen på deras betesmarker. Samebyn upplever att markintrången hittills varit små  

och lokala och att samebyn tagit ställning till dem ett och ett och allt eftersom flyttat på sig. Nu  

finns emellertid inte längre möjlighet att göra det. I och med att samebyn är så smal finns inte  

mycket marginal att röra sig på och därför måste man vara rädd om återstående betesmarker  

och skydda det som återstår av landskapet. I längden befaras att påverkan från flera  
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konkurrerande markanvändningsintressen i värsta fall kan medföra att ett eller flera  

renskötselföretag tvingas sluta med renskötsel. Dessa farhågor skapar naturligtvis stor oro hos  

renskötarna.  

 

Sammanfattningsvis bedöms planerad gruvverksamhet leda till omfattande lokal och regional 

påverkan för samebyn, då påverkan sker i ett för rennäringen känsligt område av stor betydelse 

under höst- och vårflytt. Rans sameby anser att en utveckling av gruvnäring inom det aktuella 

området kan få mycket omfattande konsekvenser för samebyn och innebära en omfattande 

omstrukturering av renskötseln. 

 

5.4.2 KUMULATIVA EFFEKTER FÖR GRANS SAMEBY 

I analysen av kumulativa effekter har störning från befintlig infrastruktur samt vindbruks-, gruv-  

och täktverksamhet beaktats (Figur 11 resp. 12). De största störningsfaktorerna för Grans 

sameby bedöms vara Kristinebergsgruvan och det nedlagda gruvområdet vid Rävlidenmyren. Det 

är främst vid flyttningen som de ianspråktagna områdena utgör ett störningsmoment. 

Flyttningen förbi Rävlidenmyren hade med stor sannolikhet underlättats betydligt om området 

hade återställts efter avslutad verksamhet. Samebyns flyttningar försvåras på regional nivå också 

av turistanläggningarna i exempelvis Ammarnäs och Nalovardo. Vinterturismen ger även 

betydande störningar under kalvningsperioden på grund av hundspannskörning i 

kalvningsområden under maj månad samt olovlig skoterkörning inom skoterförbudsområde.  

 

Sammanfattningsvis bedöms planerad gruvverksamhet leda till omfattande lokal påverkan för 

samebyn. Framförallt kommer den att innebära ett betydande tillägg till de kumulativa 

effekterna, som för Grans sameby bedöms som påtagliga. Med pågående klimatförändringar kan 

dessutom området vid Vargbäcken komma att bli viktigare i framtiden, i det fall svåra 

väderleksförhållanden medför låst bete i samebyns mellanregion.  

 

6 ANPASSNINGS- OCH KOMPENSATIONSÅTGÄRDER 

 RANS YRKANDEN PÅ ANPASSNINGS- OCH KOMPENSATIONSÅTGÄRDER 

Ran påtalar att en gruvetablering i Vindelgranseleområdet kommer att dela samebyns 

betesmarker och försämra möjligheten för renflytt genom området samt hindra renens naturliga 

strövning inom och förbi området. Man befarar att samebyn kommer att delas upp i skötsel norr 

om respektive söder om Vindelgransele och menar att samebyn därför kommer att stå inför 

betydande omstrukturering. Ran ser det som en möjlig kompensation att exploatören medverkar 

och finansierar en sådan omstrukturering. 

 

Ran föreslår att en sådan lösning kan vara att förlänga möjligheten till renbete i området mellan 

fjället och väg E45. Ett styrstängsel kan då anläggas längs bilvägen mellan Juktån och Södra 

Blattnicksele med en skiljanläggning närmare E45 vid Sandsele. På så sätt kan betestiden 

förlängas ovanför E45:an och konflikt mellan rennäringen och gruvexploatören minskas genom 

ett minskat antal renar som kommer att befinna sig inom områden för gruvdrift. 

 

Ett annat förslag på kompensation är att arbetshagen som finns i närheten av gruvområdet 

flyttas eller ersätts med en ny likvärdig anläggning vid annan plats, exempelvis vid Metseken.  

 

Föreslagna årliga kompensationsåtgärder är: 

 

• Arbetshagar och renfoder för långtidsutfodring av samebyns renhjord, samt ekonomisk 

kompensation för det merarbete som det innebär  

  

• Transport av samebyns renhjord från fjället till Vindelgransele.  

 

Ran föreslår att dessa åtgärder regleras i särskilt avtal med exploatören. 
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 INARBETADE ÅTGÄRDER FÖR RANS SAMEBY 

Bolaget åtar sig att ordna lämplig kommunikationsväg (t.ex. mobiltelefonnummer) till ansvarig 

person på plats för att vid behov underlätta renskötarnas kommunikation med verksamheten. 

Bolaget åtar sig att stängsla in de delar av gruvområdet där fall- eller drunkningsrisk för renar 

skulle kunna föreligga, samt om samebyn så önskar, hela eller delar av verksamhetsområdets 

yttre gräns. Bolaget åtar sig även att erbjuda samebyn delta som part i samråd kring 

utformningen av den slutliga efterbehandlingsplanen för Vargbäcken när den ska fastställas. 

 

 GRANS YRKANDEN PÅ ANPASSNINGS- OCH KOMPENSATIONSÅTGÄRDER 

 

Utveckling av lämpliga efterbehandlingsåtgärder som kan ge mer attraktiva områden ur 

renskötselsynpunkt är av intresse för samebyn, varför denna aspekt tas därför upp i 

efterbehandlingsplanen. Samebyn anser att det är viktigt att fylla igen dagbrottsytan så snabbt 

som möjligt efter avslutad verksamhet. Återbeskogning ska göras med inhemska trädslag (ej 

contorta). Vid efterbehandling av eventuell moräntäkt är det viktigt med snabb återetablering av 

lämplig växtlighet.  

 

Störning av renens betesro och ökad arbetsbelastning för renskötarna kan avhjälpas genom 

exempelvis utfodring och spärrstängsel. Eventuellt kan ekonomisk kompensation vara aktuell. 

Långsiktig uppföljning är viktig för att säkerställa att de negativa konsekvenserna för 

renskötseln minskas så långt det går. 

 

 

 INARBETADE ÅTGÄRDER FÖR GRANS SAMEBY 

I april sker renflytten som passerar bron, vilken kan ta 1 – 2 timmar. Bolaget åtar sig att ordna 

lämplig kommunikationsväg (t.ex. mobiltelefonnummer) till ansvarig person på plats för att vid 

behov underlätta renskötarnas kommunikation med verksamheten. Samebyn har då möjlighet 

att förvarna när flytt under bron kommer att ske. Bolaget stoppar då tillfälligt (uppskattningsvis 

3–4 timmar kan krävas) alla malmtransporter över bron för att minimera störningen.  

 

Bolaget åtar sig att stängsla in de delar av gruvområdet där fall- eller drunkningsrisk för renar 

skulle kunna föreligga, samt om samebyn så önskar, hela eller delar av verksamhetsområdets 

yttre gräns.  

 

Bolaget åtar sig även att erbjuda samebyn att delta som part i samråd kring utformningen av den 

slutliga efterbehandlingsplanen för Vargbäcken när den ska fastställas. 

 

7 FORTSATT UTREDNING 

Som grund för ett fortsatt arbete finns ett samverkansavtal mellan Botnia Exploration Holding AB 

och Rans sameby. Enligt detta avtal ska uppföljning göras av verksamhetens påverkan på 

rennäringen.  

 

Fortsatt utredning och samverkan kring anpassnings- och kompensationsåtgärder med alla tre 

samebyar föreslås genom hela processen inklusive eventuell kommande gruvdrift. 
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SAMMANFATTNING 

Botnia Exploration AB planerar att lämna in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för två 

mindre guldgruvor i Vindelgransele, Lycksele kommun, Västerbottens län. Gruvorna ligger på 

vardera sida om Vindelälven. Fyndigheterna ligger i ett område med historisk och pågående 

gruvdrift, exempelvis ligger Kristinebergsgruvan ca 15 km sydöst om Vindelgransele. 

 

Brytningen i Vargbäcken planeras ske i den centrala delen av fyndigheten som ett dagbrott, i 

anslutning och som fördjupning av redan utförd provbrytning. Brytningen beräknas pågå i minst 

7 – 8 år. Huvudverksamheten med brytning planeras i nuläget att pågå under sommarhalvåret, 

cirka 7 månader, april till oktober, dagtid i tvåskift. Mindre verksamhet och underhåll kan även 

komma att ske vintertid. Dagbrottet kommer att ha en längd på cirka 280 meter med en bredd 

på ca 40 meter och ett snittdjup på ca 25 meter.  

 

Vargbäcken ligger inte inom fastställt riksintresse för rennäring, däremot finns närmsta område 

av riksintresse ca en halv km från planerat dagbrott. Även en flyttled av riksintresse finns i 

närheten av Vargbäcken, ca 2 km i nordöstlig riktning.  

 

Direkta konsekvenser som förväntas uppstå från gruvetablering är störd betesro, försvårade 

flyttningar, ökad trafik och ökad mänsklig närvaro i området. En indirekt konsekvens med 

omfattande lokal påverkan är ett ökat antal renpåkörningar till följd av borttransporten av malm, 

vilken ger en betydande ökning av trafik i området. 

 

Tillgängligheten till bra betesmarker med betesro för renen är en förutsättning för långsiktigt 

hållbar renskötsel. Kumulativa effekter från andra näringar såsom skogsbruk, turism, vindkraft 

och gruvindustri försvårar därför bedrivandet av rennäring. Ett sätt att analysera hur störningar 

från olika typer av verksamheter påverkar renskötseln även utanför verksamhetsområdet är att 

sätta störningszoner av varierad storlek. I analysen har störningen från infrastruktur och 

befintlig vindbruks-, gruv- och täktverksamhet beaktats. I text beskrivs också påverkan från 

andra markanvändningsintressen. 

 

Ett antal åtgärder planeras av Botnia Exploration AB, som bland annat åtar sig att stängsla in de 

delar av gruvområdet där fall- eller drunkningsrisk för renar skulle kunna föreligga, samt om så 

önskas, hela eller delar av verksamhetsområdets yttre gräns. Bolaget åtar sig också att ordna 

lämplig kommunikationsväg (t.ex. mobiltelefonnummer) till ansvarig person på plats, för att vid 

behov underlätta renskötarnas kommunikation med verksamheten. Bolaget åtar sig även att 

erbjuda samebyn att delta som part i samråd kring utformningen av den slutliga 

efterbehandlingsplanen för Vargbäcken när den ska fastställas. 
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1 BAKGRUND 

1.1 GENOMFÖRANDE 

Botnia Exploration AB planerar att lämna in en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för två 

mindre guldgruvor i Lycksele kommun, Västerbottens län. Gruvorna ligger på vardera sida om 

Vindelälven (Figur 1). Fyndigheterna ligger i ett område med historisk och pågående gruvdrift, 

exempelvis ligger Kristinebergsgruvan ca 15 km sydöst om Vindelgransele. 

 

Inledningsvis beskrivs allmänt samernas historia, samernas rättigheter som urfolk samt hur 

samebyarna bedriver renskötsel. Övriga verksamheter inom samebyarna som t.ex. infrastruktur, 

andra gruvnäringar och vindbruk kartläggs då dessa kan ge upphov till kumulativa effekter. 

Störningszoner för några av dessa verksamheter har tagits fram och presenteras i tabellform 

samt i kartor. Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har tagit fram riktlinjer
1

 som bör användas 

vid genomförandet av en rennäringsanalys. En viktig del i arbetet är att berörda samebyar får 

möjlighet att aktivt delta. Detta innebär bland annat att samebyarna ska ges möjlighet att vara 

delaktiga i alla etapper av bedömnings- och utvecklingsprocessen, inklusive planering och 

implementering. Samråd/informationsmöten har hållits vid två tillfällen: 30/8 och 12/12 2016. 

Därutöver har skriftliga och muntliga kontakter förekommit. 

 

Till ansökan bifogas två rennäringsanalyser: en för Rans och Grans sameby samt en för Malå 

sameby. Uppdelningen i två rapporter är enligt önskemål från samebyarna. 

 

1.2 AVGRÄNSNING 

Forskning visar att påverkan på den lokala skalan för rennäringen ofta blir missvisande när det 

kommer till bedömd påverkan på renhjorden. Effekterna av verksamheten/verksamheterna som 

studeras blir ofta synliga först när man studerar dem i ett större perspektiv.  

 

Det är också viktigt att beskriva effekterna för renhjorden och hur olika verksamheter påverkar 

renskötarna och hela samebyns förutsättning att bedriva renskötsel och förvalta 

renbetesresurserna på ett långsiktigt hållbart sätt.  

 

Föreliggande analys beskriver betydelse och kvaliteter utifrån renens och människans perspektiv 

med utgångspunkt i följande nivåer:  

 

• Lokal nivå – siidagrupp/kärnområde 

• Regional nivå – årstidsland/betestrakt 

• Hela samebyn samt omland 

 

Denna rapport fokuserar på hur renskötseln i samebyarna påverkas av Botnia Explorations 

planerade verksamhet vid Vargbäcken och Fäbodtjärn. En separat rennäringsanalys har tidigare 

sammanställts för Fäbodtjärn (Tyréns AB 2016). 

 

 

                                                           
1 Samisk markanvändning och MKB, utgiven av Svenska samernas riksförbund 
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Figur 1. Översiktskarta med tänkta gruvområden i Vargbäcken och Fäbodtjärn, Västerbottens 

län, utmärkta. Som översikt visas infälld Sverigekarta med lokaliseringen inom röd markering.  
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2 KORT OM RENNÄRING 

2.1 RENSKÖTANDE SAMER  

 

I Sverige är rennäringen idag uppdelad på 51 samebyar som sträcker sig längs hela 

renskötselområdet från Karesuando i norr till Idre i söder. Med sameby menas både ett 

geografiskt område med gemensamma betesresurser, en kooperativ arbetsorganisation och en 

ekonomisk verksamhet.  

 

Under hösten flyttar fjällsamebyarna årligen sina renar från sommarbeteslandet i fjällen till 

vinterbeteslandet i skogsområdet för att finna bete till renhjorden. Under våren går flytten 

tillbaka till fjällen igen. Ett tiotal skogssamebyar bedriver renskötsel året om i skogslandskapet. 

Hela familjen är ofta delaktig i renskötseln och verksamheten är en viktig del av den samiska 

kulturen. Åtta av samebyarna är så kallade koncessionssamebyar, där renägarna ofta är icke-

samiska markägare medan tillståndet att bedriva renskötsel innehas av en same, i enlighet med 

svensk lagstiftning. 

2.2 SAMERNAS RÄTTIGHETER 

 

Samerna tillhör ursprungsbefolkning i Sverige, och skyddas därmed av grundlag
2

 och FN:s 

urfolksdeklaration
3

. En förutsättning för rennäringen och den samiska kulturen är den samiska 

rätten till mark och vatten. Dessutom ingår rätten att ta skog till bränsle och byggnadsvirke för 

husbehov och slöjdvirke samt rätt att tillgodogöra sig grus och slåtter. I rennäringslagen
4

 har 

samernas rättigheter fått beteckningen renskötselrätt. Renskötselrätten grundar sig på urminnes 

hävd, och har uppstått genom att samerna har använt mark och vatten för renskötsel, jakt och 

fiske under mycket lång tid. Renskötselrätt är en stark rätt till marken, och den har samma 

egendomsskydd som äganderätten. I renskötselrätten ingår rätt till renbete, jakt och fiske samt 

rätt att uppföra vissa stugor och anläggningar.  

 

Renskötseln är viktig för social och kulturell samhörighet. Den utgör även basen för samiskt 

språk och kultur. Renskötsel får bedrivas på statlig, kommunal och enskild mark. Idag 

förekommer renskötsel på ca 50 % av Sveriges yta (Sametinget 2015). För att erhålla 

renskötselrätt måste man vara medlem i en sameby. Begreppet sameby betyder dels en 

indelning i ett geografiskt område och dels en administrativ och ekonomisk sammanslutning. 

Medlemmar i samebyn får använda mark och vatten utan att vara ägare till marken.  

 

I renskötselrätten delas markerna in i åretruntmarker och vinterbetesmarker. Vilka marker som 

används under hela året anges i rennäringslagen. I lagen står det att renskötsel får bedrivas 

utanför lappmarkerna och renbetesfjällen där renskötsel av ålder bedrivs vissa delar av året. Det 

anges dock inte i lagen hur långt de sträcker sig, utan det är upp till domstolarna att precisera.  

 

Rennäringens markanspråk har ofta fått träda tillbaka för andra viktiga 

markanvändningsintressen
5

. Främst verksamheter såsom gruvbrytning, vattenkraftsutbyggnad 

och utbyggnad av vägar har lett till förluster av renbetesmark och till att flyttningsleder har 

stängts av. Skyddet i rennäringslagen mot ändrad markanvändning inom renskötselområdet är 

begränsat till åretruntmarkerna. Inom åretruntmarkerna gäller skyddet i stort sett med samma 

styrka, oavsett hur de olika markområdenas betydelse för rennäringen varierar. Dessa variationer 

kan vara stora. Vissa områden inom de olika samebyarna – inom både åretruntmarkerna och 

vinterbetesmarkerna – har mycket stor betydelse för möjligheterna att bedriva renskötsel. 

Rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen. Riksdagen har i olika sammanhang 

uttalat att den samiska kulturens fortlevnad måste garanteras. Detta innebär att det måste finnas 

grundläggande förutsättningar för rennäringen inom i princip varje sameby, nämligen en säker 

tillgång till sådana områden inom både åretruntmarkerna och vinterbetesmarkerna som har 

avgörande betydelse för möjligheterna att bedriva renskötsel. Det kan gälla bl a flyttningsleder, 

                                                           
2

 Regeringsformen (1974:152) 1 kap 2 § fjärde stycket 

3

 FN:s Urfolksdeklaration (2007) 

4

 Rennäringslagen (1971:437) 1§ 

5

 Regeringens proposition 1985/86:3 s. 57-58 
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särskilt sådana avsnitt där t.ex. terränghinder mm medför att alternativa framkomstvägar 

saknas. Det kan också gälla viktiga kalvningsland och områden med särskilt goda 

betesförhållanden. Det är därvid av största betydelse att beakta de funktionella samband som 

måste finnas mellan olika delområden för att renskötsel ska vara möjlig och den samiska 

kulturens fortlevnad därmed garanteras. 

3 PRÖVNING AV GRUVVERKSAMHET 

 

För att få öppna en gruva krävs en prövning enligt miljöbalken (9 kap). I alla prövningar för 

tillstånd ska miljöbalkens inledande kapitel tillämpas och utöver det ska i detta fall en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) vara ett underlag vid beslutet. 

 

I miljöbalkens inledande kapitel beskrivs att den ska tillämpas så att människor hälsa och miljön 

skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan 

påverkan. Vidare beskrivs att den ska tillämpas så att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 

används från en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 

hushållning tryggas
6

. 

 

Rennäringens särskilda intressen hanteras i hushållningsbestämmelserna
7

 där det tydliggörs att 

områden som har betydelse för rennäringen så långt som möjligt ska skyddas. Områden av 

riksintresse för rennäringen tas också upp i samma bestämmelse. Verksamheter som påtagligt 

skadar ett riksintresse ska i normalfallet inte tillåtas och om flera oförenliga riksintressen finns 

ska företräde ges åt det ändamål som på lämpligaste sätt främjar god hushållning. I 

bestämmelserna kring MKB
8

 beskrivs bland annat att syftet är att MKB:n ska ge underlag för en 

samlad bedömning av effekter på människors hälsa och miljön. 

 

Enligt minerallagen
9

 får undersökning av koncessionsmineral (mineraliska ämnen som järn, 

koppar zink etc), endast utföras av den som har undersökningstillstånd. Bearbetning får sedan 

endast ske av den som har bearbetningskoncession. Bearbetningskoncessionen gäller endast ett 

bestämt område. 

 

Markanvisning betyder att byggherren, i detta fall Botnia Exploration Holding AB, ensam får 

förhandla med Lycksele kommun om förutsättningar och genomförandet av ny bebyggelse eller 

annan exploatering i ett anvisat område. Markanvisningen kan förlängas. 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 VARGBÄCKEN OCH FÄBODTJÄRN 

Verksamhetsområdet Vargbäcken ligger strax utanför byn Vindelgransele, Lycksele kommun, 

Västerbottens län. Området för den planerade gruvbrytningen är beläget ca 1 km öster om 

Vindelgransele. Byn har mindre än 50 folkbokförda innevånare och närmaste större samhällen är 

Kristineberg (ca 22 kilometer sydöst), Malå (ca 32 kilometer nordost), Sorsele (ca 73 km 

nordväst) och Lycksele (82 kilometer sydöst).  

 

Verksamhetsområdet Fäbodtjärn ligger strax utanför byn Vindelgransele. Området för den 

planerade gruvbrytningen är beläget ca 2,5 kilometer väster om Vindelgransele. 

 

De planerade anläggningarna ligger inte inom detaljplanerat område. Lycksele kommuns senaste 

översiktsplan är antagen i juli 2006 och revidering av planen påbörjades under våren 2016. De 

planerade anläggningarna ligger inte inom områden som beskrivs i översiktsplanen. 

                                                           
6

 Miljöbalken 1kap § 1 pkt 1 och 4 

7

 Miljöbalken 3 kap 5 § 

8

 Miljöbalken 6 kap 

9

 Minerallagen (1991:45) 1 kap 4§ 
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4.2 PLANERAD VERKSAMHET 

 

Nedan beskrivs den planerade verksamheten i Vargbäcken och Fäbodtjärn. Mindre justeringar 

angående tekniska detaljer kan komma att göras, till exempel utifrån synpunkter från 

samebyarna.  

4.2.1 FÖRBEREDANDE ARBETEN  

Innan malmbrytning och anrikning av malmen kan påbörjas för de två fyndigheterna, måste 

förberedande arbete och byggnation av en del infrastruktur utföras. Det omfattar främst följande 

delar: 

 

• Förberedande av ytor (till exempel avverkning och markberedning) för malm, byggnader,  

upplag för gråberg och anrikningssand samt tillhörande vägar 

 

• Anläggande av diken, klarningsbassänger, brunnar, pumpstationer och ledningar för 

vattenhantering vid verksamhetsområdet  

 

• Avtäckning av morän vid gruvorna  

 

• Etablering av byggnader 

 

• Etablering/framdragning av elkraft  

 

• Omdragning och rensning av befintliga myrdiken, inklusive omläggning/översyn av 

trummor och andra hinder.  

 

4.2.2 BRYTNING OCH MARKANSPRÅK I VARGBÄCKEN 

Brytningen av guld i Vargbäcken planeras ske i den centrala delen av fyndigheten som ett 

dagbrott, i anslutning och som fördjupning av redan utförd provbrytning. Brytningen beräknas 

pågå i minst 7 – 8 år. Huvudverksamheten med brytning planeras i nuläget att pågå under 

sommarhalvåret, cirka 7 månader, april till oktober, dagtid i tvåskift. Mindre verksamhet och 

underhåll kan även komma att ske vintertid. 

 

Upplägget för verksamheten i Vargbäcken presenteras i Figur 2. 

 

Dagbrottet kommer att ha en längd på cirka 280 meter med en bredd på ca 40 meter och ett 

snittdjup på ca 25 meter.  

 

Den utbrutna malmen lastas och transporteras upp med dumpers och läggs på malmupplag i 

anslutning till gruvan och anrikningsverk. Totalt sett motsvarar det en yta om ca 2 ha. 

 

Ett gråbergsupplag anläggs i anslutning till gruvan. Gråbergupplaget kommer att användas för 

inre gråberg (främst diorit) från försortering och kommer att uppta en yta på cirka 2,5 ha. 

Höjden varierar mellan cirka 8 – 12 meter, som högst 15 meter. Återfyllning i dagbrott där så är 

möjligt kommer att ske under pågående drift.  

 

Ett sandupplag kommer att anläggas på Vilmyran ca 500 m nordöst om dagbrottet. Bolaget 

bedömer att förutsättningarna för kontroll av lakvatten från sandmagasin i det läget blir bättre 

jämfört med tidigare förslag på läge, eftersom området utgörs av myrmark. Sandupplaget 

kommer att uppta en yta av cirka 5 ha med en snitthöjd på cirka 10 meter och som högst 15 

meter.  

 

Det kommer även att finnas diken och vattenledningar för vattenhanteringen (vilka ej visas på 

kartan) samt klarningsbassäng för magasinering och rening av vatten.  

 

I Figur 4 a) och b) visas en schematisk skiss över de planerade verksamheterna i Vargbäcken och 

Fäbodtjärn. 
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4.2.3 ANRIKNING VARGBÄCKEN 

Anrikningsverket lokaliseras till Vargbäcken. Anrikningsverket utgör en enkel anläggning, med 

ex. containermoduler eller tält på betongplatta. Anrikning planeras ske cirka 7 månader under 

sommarhalvåret, april till november. Mindre arbeten av förberedelse- eller underhållskaraktär 

kan ske före och efter denna period. 

 

Produktionen kommer att ske dygnet runt i treskift större delen av veckan.  

 

Anrikningsprocessen omfattar först krossning i mobilt krossverk. Malmen från Vargbäcken 

kommer sedan att försorteras (sovras) i ett så kallat lasersorteringsverk för att reducera 

inblandningen av gråberg. Själva anrikningsprocessen består av malning samt i huvudsak 

gravimetrisk upparbetning och vid behov flotation. Produkter avvattnas och är sedan redo för 

transport till kund. 

4.2.4 EFTERBEHANDLING VARGBÄCKEN 

Efterbehandling av gråberg och anrikningssand utgöras av enkel (okvalificerad) täckning med 

morän (cirka 0,3 meter). Inför efterbehandling av gråbergsupplagen schaktas slänterna ut till 

lutning 1:3. För sandmagasin används flackare slänter (ca 1:5). Övriga ytor återställs vid behov 

med genom täckning av torv och/eller morän. Ytorna vegeteras vid behov. 

 

Moränen från avtäckningen av dagbrottsytan, diken och bassänger kommer inte att räcka, varför 

en mindre moräntäkt norr om dagbrottet planeras. Preliminärt läge för denna har markerats i 

Figur 2. 
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Figur 2. Plan för verksamhet i Vargbäcken. Karta: Ramböll.  

 

 

4.2.5 BRYTNING OCH MARKANSPRÅK I FÄBODTJÄRN 

Brytningen i Fäbodtjärn kommer att ske i underjordsgruva. Brytningen beräknas i nuläget pågå i 

4 – 5 år. Brytning och verksamhet planeras att pågå dagtid i tvåskift under hela året. 

 

Nedfart till underjordsgruvan kommer att ligga i anslutning till fyndigheten, i dess södra del. 

Nedfarten kommer att bestå av en skärning genom jordlagren i markytan ned till underliggande 

berg. Skärningens längd beräknas bli cirka 130 meter. Skärningen fortsätter i en tunnel fram till 

malmkroppen och sedan i en snedbana vilken drivs ned i liggväggen, varifrån inslag till själva 

malmen görs.  

 

Den utbrutna malmen lastas och transporteras upp till markytan där den läggs på malmupplag i 

anslutning till gruvan. Från Fäbodtjärn transporteras malmen till Vargbäcken för anrikning, 

alternativt direkt till kund (Figur 4). 

 

Gråberg av två typer kommer att produceras: diorit och metasediment. Diorit kommer 

huvudsakligen att deponeras på gråbergsupplag. Metasediment kommer, initialt under 

brytningen, att placeras på mellanlagringsyta och när utrymme under jord finns återföras till 
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gruvans underjordsdel. Därefter sker återfyllning direkt under jord utan mellanlagring på ytan. 

Gråbergupplaget (diorit) kommer att uppta en yta på cirka 1,5 ha och mellanlagringsytan för 

metasediment cirka 0,5 ha. Höjden för upplaget med diorit uppgår i snitt till cirka 12 meter och 

som högst 15 meter.  

 

Det kommer även att finnas uppsamlande diken och vattenledningar för vattenhanteringen (vilka 

ej visas på kartan) samt klarningsbassäng för magasinering och rening av vatten. 

 

Totalt markanspråk för anläggningen i Fäbodtjärn uppskattas till cirka 12 ha, varav 

gråbergsupplag cirka 1,5 ha. 

4.2.6 AVFALL OCH EFTERBEHANDLING FÄBODTJÄRN 

Metasedimentet kommer enligt beskrivet att deponeras under jord.  

 

Efterbehandling av gråbergsupplaget (diorit) kommer att utgöras av enkel (okvalificerad) 

täckning med morän (cirka 0,3 meter). Inför efterbehandling av gråbergsupplaget schaktas 

slänterna ut till lutning 1:3.  

 

Övriga ytor återställs vid behov genom täckning av torv och/eller morän. Ytor vegeteras vid 

behov.  
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Figur 3. Plan för verksamhet i Fäbodtjärn. Karta: Ramböll.  

 

4.2.7 TRANSPORTER  

Vid anrikning av malmen i Vargbäcken kommer den att transporteras från Fäbodtjärn till 

Vargbäcken under sommarhalvåret, april till oktober, den tid som anrikningsverket körs. Vid 

transport kommer lastbilar med en lastkapacitet på 60 ton nettovikt att användas för att 

begränsa antalet transporter av malm. Bolaget kommer att söka dispens för att använda denna 

typ av lastbilar. Antalet transporter uppskattas till mellan 1 000 till 2 000 transporter per år 

enkel väg. Antalet transporthändelser blir dubbelt så många, då lastbilarna även kör tillbaka. 

Antalet transporter per dygn beror främst på om malmen transporteras jämt fördelat på de cirka 

7 månader som verket är i gång alternativt som kampanjer och kortare tid. Jämt fördelat över 7 

månader uppgår antalet transporter (måndag-fredag) till 7 – 15 stycken per dygn enkel väg 

(dubbelt så många transporthändelser). Vid kampanj motsvarade något mindre än halva tiden, 

d.v.s. tre månader, uppgår antalet transporter till 15 – 30 stycken per dygn enkel väg. 

 

De erhållna produkterna kommer att transporteras till kund löpande efterhand som de 

produceras. Antalet transporter uppskattas som högst till ett par transporter per månad. 

 

I det fall malm transporteras direkt till kund utan föregående upparbetning vid Vargbäcken 

kommer försorterad malm från Vargbäcken huvudsakligen att transporteras under 
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sommarhalvåret, april till oktober, medan transport av malm från Fäbodtjärn kan komma att ske 

även under vinterhalvåret. Det innebär totalt sett ca 1 500 till 3 150 transporter per år enkel väg 

(antalet transporthändelser blir dubbelt så många). Antalet transporter per dygn beror på under 

vilken period malmen transporteras. Antalet transporter (måndag-fredag) jämt fördelat under 

cirka 7 månader uppgår till cirka 10 – 25 transporter per dygn enkel väg (dubbelt så många 

transporthändelser). Vid kampanj motsvarade något mindre än halva tiden (tre månader) uppgår 

antalet transporter till 25 – 50 stycken per dygn enkel väg. 

 

Utöver transport av malm och koncentrat kommer leveranser av drivmedel och sprängämnen och 

övriga insatsvaror att ske med någon leverans per vecka. Till Fäbodtjärn sker dessa leveranser 

året om; till Vargbäcken i princip uteslutande under barmarksperioden. 

 

Avfallet (metasediment) från en eventuell försortering av malm från Fäbodtjärnsfyndigheten 

planeras transporteras tillbaka till Fäbodtjärn och deponeras på för avfallstypen (metasediment) 

avsedd deponi (Figur 4). Om försortering sker görs återtransporten med hjälp av de lastbilar 

som transporterar malm när de återvänder till Fäbodtjärn. Det är i dagsläget inte bestämt om 

denna försortering och därmed inte heller om återtransporten av bortsorterat avfall kommer att 

ske. 

 

 

 

 

 

 

a) 
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Figur 4. Planerade verksamheter i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Den streckade linjen i figur a) 

symboliserar transport av avfallet från en eventuell försortering av malm (metasediment)  

från Fäbodtjärnsfyndigheten tillbaka till Fäbodtjärn. Figur b) visar alternativ för transport 

direkt till kund. Figurer: Ramböll. 

 

4.3 GÄLLANDE TILLSTÅND I VARGBÄCKEN OCH FÄBODTJÄRN 

 

För närvarande har Botnia Exploration AB 6 stycken undersökningstillstånd beviljade enligt 

Minerallagen. Alla områden ligger inom Lycksele kommun. Bolaget förvärvade tillstånd för 

prospektering i området runt Vindelgransele 2009 från det kanadensiska bolaget Hansa 

Resources Ltd.  

 

Bearbetningskoncession för Vargbäcken beviljades 2003 och tillståndet gäller t.o.m. 2028-10-

13. Provbrytningstillstånd beviljades 2011 och är giltigt fram till 2021. Viss provbrytning har 

utförts.  

 

I Fäbodtjärn har bearbetningskoncession beviljats av Bergsstaten 2016-09-06. Giltighetstiden är 

25 år fr o m detta datum. Provbrytningstillstånd finns sedan oktober 2015. Ingen provbrytning 

har dock genomförts och planeras i nuläget inte heller ske. Istället har en prospekteringsåtgärd i 

form av dikesgrävning för friläggande av bergytan vid fyndigheten inklusive provtagning 

genomförts. 

 

4.4 BERÖRDA SAMEBYAR 

 

Renskötsel i det tänkta gruvområdet i Vargbäcken bedrivs av Gran och Malå samebyar. Området 

ligger i närheten av Rans sameby. Svaipa sameby har flytträtt i området och betesrätt endast i 

samband med flyttning. 

 

Rans sameby 

 

Rans sameby har sina åretruntmarker ovan odlingsgränsen inom Sorsele kommun medan 

vinterbetesmarken omfattar Sorsele, Lycksele, Vindeln, Umeå och Vännäs kommuner (Figur 7). 

Samebyn har idag omkring 24 registrerade renskötselföretag med ett fastställt maximalt antal 

renar om 10 000 djur (2016). Samebyn bedriver renskötsel i området vid Fäbodtjärn, på den 

södra sidan om Vindelälven. 

b) 
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Grans sameby 

 

Grans sameby har sina åretruntmarker ovan odlingsgränsen inom Sorsele kommun medan  

vinterbetesmarken omfattar delar av Malå, Norsjö, Lycksele, Vindeln, Skellefteå, Umeå och  

Robertsfors kommuner (Figur 7). På vinterbetesmarken får renskötsel bedrivas under tiden 1 

oktober – 30 april. Grans sameby bestod år 2001 av 8 renskötselföretag och hade 42 

medlemmar. Maximalt antal renar för Grans sameby var 2001 8 600 djur. Samebyn bedriver 

renskötsel i närheten av Vindelgransele-området, på den norra sidan om Vindelälven. 

 

 

Malå sameby  

 

Malå sameby är Sveriges sydligaste skogssameby och den enda i Västerbottens län. Samebyn har 

sina åretruntmarker väster om lappmarksgränsen inom Malå, Sorsele och Lycksele kommuner 

(Figur 7). Vinterbetesmarkerna finns inom Lycksele, Norsjö, Skellefteå och Robertsfors 

kommuner. Malå sameby består av 100 medlemmar och ca 12 renskötselföretag (2014). 

Maximalt antal renar för Malå sameby har som riktvärde 6 200 djur. Samebyn nyttjar området 

vid Vargbäcken främst som höstland och förvinterland men området har betydelse för 

betesgången under hela året.   
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Figur 5. Översiktskarta över Malå, Gran och Ran samebyar med läget för de planerade 

verksamheterna i Vargbäcken och Fäbodtjärn. Närliggande samebys gräns (Ubmeje Tjeälddie) 

finns också utritad. Data är hämtat från IRENMARK (Sametinget). 
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4.5 RIKSINTRESSEN FÖR RENNÄRINGEN 

Rennäringen utgör ett riksintresse, vilket medför att den har ett särskilt skydd enligt miljöbalken 

3 kap 5 §. För att renskötseln ska fungera långsiktigt behövs ändamålsenliga kalvningsland, 

fungerande flyttleder med rastbeten samt centrala sammanhängande säsongsbetesområden för 

varje årstid. Viktigast är tillgången på betesmarker vintertid, vilket är en förutsättning för att 

rennäringen ska överleva, samt att renen får betesro. En störd renhjord blir orolig och ger sig av 

för att försöka hitta en ny plats där den får beta ifred.   

 

Geografiska områden som klassas som riksintresse är särskilt viktiga kärnområden såsom 

speciella betesområden, kalvningsområden, samlingsplatser och områden i anslutning till fasta 

anläggningar. Det kan även vara platser som är strategiskt viktiga såsom flyttleder och 

rastbeten. Flyttleden används av renarna för att kunna flytta mellan olika årstidsland. För att 

samebyarna ska kunna bedriva en långsiktig och hållbar rennäring behövs dock tillgång till olika 

marker, inte bara till områden av riksintresse. Renskötselområdet utgörs av en helhet bestående 

av betesmarker, flyttleder och samlingsplatser av olika slag.  

 

Enligt 3 kap 5§ miljöbalken ska områden av riksintresse skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

försvåra näringen som riksintresset avser. Vargbäcken ligger inte inom fastställt riksintresse för 

rennäring, däremot finns närmsta område av riksintresse ca en halv km från planerat dagbrott i 

sydvästlig riktning från Vargbäcken sett (Figur 6). Området sträcker sig öster om Vindelälven 

mellan Gargnäs och Vormsele och utgör fastställt riksintresse i enlighet med miljöbalken samt 

kärnområde av riksintresse. Även en flyttled av riksintresse finns i närheten av Vargbäcken, ca 2 

km i nordöstlig riktning.  

 

Utifrån den störningszon på 5 km som valts för gruvor (Tabell 1) kommer den planerade gruvans 

verksamhet att ha påverkan på områden av riksintresse (Figur 12).  
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Figur 6. Samebyarnas markanvändning med flyttleder, anläggningar, rastbeten, områden av 

riksintresse samt svåra passager. Data är hämtat från IRENMARK (Sametinget). 
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4.6 RENNÄRINGENS MARKANVÄNDNING  

4.6.1 ALLMÄN BESKRIVNING AV RENSKÖTSELÅRETS ÅRSTIDER 

Renskötselns årscykel brukar delas in i åtta årstider med början på våren då kalvarna föds. De 

områden som används under olika årstider kallas årstidsland. Varje årstidsland består av olika 

typer av betesområden med olika egenskaper. Betesområden ovanför odlingsgränsen och 

lappmarksgränsen kallas åretruntmarker, och där bedrivs renskötsel under hela året. Avvikelser i 

väder- och betesförhållanden ger olika förutsättningar år från år, varför redogörelsen över 

samebyns markanvändning ska ses som en utgångspunkt för en pågående process där 

uppgifterna revideras efter förutsättningarna som råder, snarare än som en färdig plan. 

 

Uppgifterna om rennäringens och respektive samebys markanvändning är hämtade ur 

markanvändningsredovisningar för samebyarna, sammanställda av samebyarna och 

Länsstyrelsen (2007). För kartor över samebyarnas markanvändning, se Figur 6 – 10. 

 

 

Vår (april - maj)  

 

Under maj månad sker kalvningen. Vajorna söker sig ofta till samma kalvningsplatser  

från år till år där terrängen är småkuperad och skyddad från vind. Dessa platser finns  

oftast på sydsluttningar där barmarksfläckar fort tinar fram och där tillgången på bete är  

gott. De olika kalvningslanden är vid denna period oerhört känsliga för yttre störningar  

som t.ex. skoterkörning och hundspann. Bevakning sker för att vajorna skall få den ro  

som behövs för att kunna ta hand om sina kalvar.  

 

Renflyttning kan fortfarande pågå i början av denna period. Även bevakning sker så att  

inte renarna vänder tillbaka ner till skogslandet igen. Betet vid denna period är en  

blandning av lavar, fjolårets rester av gräs, örter och löv samt tillskott av färsk grönska.  

 

 

Försommar (juni)  

 

Under försommaren behöver renen beta i lugn och ro fram till den tid då mygg och värme  

infinner sig. Renen betar då i björkskog, på myrmarker och vid bäckdrag där grönskan  

kommer tidigare än på kalfjället. För renskötarna är detta tiden för nybyggnad och  

reparationer av arbetshagar, byggnader m.m. 

 

 

Högsommar (juni - juli)  

 

Under högsommaren har renarna nu spritt sig över olika kalfjällsområden för bete och för  

att komma undan insekter som kommer med värmen. Under främst juli månad sker 

kalvmärkningen. Samling av renarna inför kalvmärkningen börjar dels med hjälpmedel som 

helikopter och motorcyklar och dels till fots. Arbetet med samlingarna kan ta många dagar i 

anspråk varje gång beroende på väderlek och vindriktning. Samebyarna brukar ha flera 

kalvmärkningsgärden på olika platser och dessa används vid olika tidpunkter beroende på vart 

renarna samlats ifrån. Även andra platser som uddar och näs kan användas som naturliga 

kalvmärkningsplatser. Dessutom kan mobila kalvmärkningshagar sättas upp på snöfläckar dit 

renarna söker sig för skydd mot värme och insekter. Grannsamebyarnas kalvmärkningar bevakas 

också eftersom renarna kan ha sammanblandats.  

 

Själva samlingsarbetet är en arbetskrävande del och olika störningsmoment som lösspringande 

hundar och närgångna turister kan spoliera flera dagars arbete genom att skrämma renhjorden 

så att den skingras. Även indrivningen av renhjorden till kalvmärkningshagen är en känslig del 

och det är viktigt att området får vara fritt från vandringsleder, rastplatser och 

övernattningsstugor för turister.   
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Sensommar (augusti) 

 

Sensommaren är normalt en lugnare period då kalvmärkningarna har avslutats och  

renskötarna får tid över för fiske och bärplockning. Renen drar sig ner till fjällskogs- och  

myrmarker för att beta gräs, örter och framförallt svamp som hjälper till att bygga upp  

fettlagren inför vintern. Eftersom renen nu bytt päls och är korthårig är den känslig för  

kyla och är därför i behov av skog för att finna lä och skydd mot oväder.  

 

 

Höst (september - oktober) 

  

På hösten sker den traditionella sarvslakten som är koncentrerad till början av september.  

Den måste företas innan brunstperioden som börjar omkring den 20 september. Eftersom  

renarna spritt sig efter kalvmärkningen och sarvarna betat för sig själva krävs stora  

arbetsinsatser både vad gäller tekniska som personella resurser för att hinna samla ihop  

och driva in renarna i slakthagarna. Dessutom kan älgjakt och småviltjakt, som  

sammanfaller med sarvslakten, innebära störningar i samlingsarbetet. Under renens  

brunstperiod får renägarna själva mera tid att jaga älg.  

 

 

Förvinter (november - december)  

 

Förvintern kan sägas börja när snön kommit och sjöar och vattendrag frusit. Grönbetet  

har försämrats och renen har gradvis övergått till lavbete. Betet på myrarna är ett viktigt  

tillskott eftersom de innehåller växter som fortfarande är gröna som t.ex. sia (samlande  

namnet för kruståtel och fårsvingel) och dyfräken.  

 

Nu börjar samebyarnas arbete med att samla ihop sina renar för slakt och skiljning till  

mindre vintergrupper. Anledningen till att renarna skiljs i vintergrupper är för att nyttja 

vinterbetet så rationellt som möjligt. Därefter påbörjas flyttningen ner till vinterlandet.  

Flyttningen sker huvudsakligen efter de på kartan markerade lederna. Biltransporter före- 

kommer också i relativt stor utsträckning eftersom bl a gruvbrytning, skogsavverkningar  

och vattenregleringar gjort att renarna har svårt att finna bete och framkomlighet under  

flyttningen.  

 

Flyttningen ner till vinterbetesområdena kan ske med lastbil eller till fots. Flyttning till fots till 

vinterbetet och upp till vår- och kalvningslanden är slitsam både för renar och för renskötare. 

Den kräver därför att det finns tillgång till rastbeten efter flyttlederna, för att naturligt kunna 

hålla renarna samlade för både bete och vila. Utfodring kan ibland krävas för att komplettera det 

naturliga betet.  

  

 

Vinter (januari - mars)  

 

På vintern i vinterlandet betar de olika vintergrupperna främst i barrskogsområdet. Betet  

består till största delen av olika marklavar. Eftersom vinterlandets betesområden oftast  

inte är sammanhängande, utan sönderstyckade av diverse ingrepp, måste vintergrupperna  

röra sig inom ett relativt stort område, ofta över flera kommuner.  

 

Vinterbetesperioden betraktas vanligtvis som rennäringens ”flaskhals” och renen betar  

först och främst för att underhålla sin vikt och ökar sällan i vikt under den här perioden.  

Därför är rennäringen mycket känslig för ingrepp av olika slag på vinterbetesmarkerna.  

Även små ingrepp i en samebys vinterbetesområde kan få betydande konsekvenser för  

samebyns fortsatta verksamhet. Avgörande är att det finns sammanhängande lavmarker  

att tillgå och att dessa är tillfredsställande vad gäller tillgänglighet, storlek och betesro.  

Vid isbildning i markvegetationen kan mycket stora områden vara låsta för renbete under  

lång tid.  
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Vårvinter (april)  

 

Under vårvintern, beroende på snöläge, betestillgång etc, påbörjas flyttningen tillbaka till  

vår- och kalvningslandet. Detta sker i huvudsak efter de på kartan markerade flyttlederna.  

Också under flyttningen upp spelar de olika rastbetena en betydande roll.  

 

Vid denna period är det ofta mycket snö och då är områden mot solsidan - i exempelvis  

älvdalar och på sydsluttningar - viktiga eftersom det där blir barmark tidigt så att bete blir  

tillgängligt. Födan består fortfarande till största delen av olika lavar. Hänglavar utgör nu  

ett nödvändigt bete beroende på att det ofta är skare och tjockt snötäcke vilket gör att  

renen får svårt att gräva efter föda. 

4.6.2 HELA SAMEBYN SAMT REGIONAL NIVÅ 

Vår-, försommar- och sommarland  

 

I april månad påbörjas flytten från vinterbetesområdet vid kusten till sommarbeteslandet ovan 

lappmarksgränsen. Flyttningen sker till fots om inte omständigheterna är extremt svåra. Då  

används de hagar som finns utefter flyttlederna. Även provisoriska hagar sätts upp där det är 

lämpligt. Renarna släpps vid första maj för kalvning.  

 

För Keppejaurgruppens renar ligger kalvningslandet inom den nordöstra delen av  

åretruntmarkerna. Granselegruppen har sina renar i den nordvästra delen och  

Släppejaurgruppens renar återfinns i den södra delen av åretruntmarken.   

 

Under kalvningstiden sker ingen större bevakning av renarna utan endast tillsyn för att förhindra 

att renarna gör skador på odlingar. Renarna dras till odlingarna pga att grönskan kommer först 

på dessa områden.  

 

 

Sommarland  

 

Under sommarperioden har renen stort behov av svalka på dagen varför den söker sig till täta 

granskogar. På natten strövar den ut på myrområden där den betar gräs och örter. Den fria 

betningen och strövningen gör att renarna sammanblandas mer och mer efter att ha varit 

uppdelade i samebyns tre vintergrupper.   

 

Kalvmärkningsarbetet börjar i regel strax efter midsommar och pågår ca en månad. Samlingar 

sker på myrar och hyggen där renar samlas för bete. Renarna drivs sedan in mot den arbetshage 

som ligger närmast eller är lämpligast för kalvmärkning. Renskötselarbetet utförs under denna 

tid gemensamt av de tre grupperna. Efter att kalvmärkningsarbetet avslutats går renarna spridda 

på bete inom sommarbeteslandet. 

 

 

Sensommar- och höstland  

 

Under sensommaren i slutet av augusti och fram mot mitten av september betar renarna i 

spridda småflockar. Eftersom den naturliga östgränsen för åretruntmarken inte sammanfaller 

med lappmarksgränsen, drar sig renarna gärna österut över gränsen under sensommaren. För 

att förhindra detta har samebyn satt upp ett spärrstängsel på en sträcka av 25 km, som bevakas 

dagligen.  

 

I slutet av augusti månad genomförs även samlingar av ren för slakt. Slaktrenarna skiljs  

ut och fraktas till renslakteriet i Grundnäs där de sätts i beteshage i väntan på slakt.  

Samebyns medlemmar börjar med samlingarna inför ordinarie sarvslakt först efter den  

första älgjaktsveckan.   

 

 

Sensommar-, höst- och förvinterland  

 

När snön kommer i slutet av oktober och november påbörjas samlingarna västerifrån för  
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skiljning inför förflyttningen mot sydöst och vinterbetesmarkerna öster om lappmarksgränsen. 

Samebyns renar är spridda inom åretruntmarkerna och Målå måste till skillnad från 

fjällsamebyarna använda området nedanför lappmarksgränsen för att kunna genomföra 

samlingen inför flyttningarna. Detta gör att förvinterbetet mellan lappmarksgränsen och 

stambanan främst nyttjas under tiden fram till december månads utgång eller tidigare beroende 

på vädret. Malå sameby skiljer ut till tre huvudvintergrupper; Keppejaurgruppen, 

Granselegruppen samt Släppejaurgruppen. Dessa delas sedan ytterligare efter behov för att 

nyttja betet på bästa sätt. De stora skiljningarna äger rum i bl a Örträsk, Långträsk och Ajaur.  

 

Efter gruppindelningen flyttas Keppejaurgruppens renar över stambanan till fots eller med 

lastbil, vidare mot Burträsk och kustområdet mellan Skellefteå och Ånäset. Skoterföre och 

tillgång på personal avgör vilket alternativ som används. Granselegruppen har på senare år 

börjat använda lastbil för flyttning ned till Robertsforsområdet främst då brist på personal gör 

att flyttningen till fots annars tar för lång tid. Släppejaurgruppen betar ner mot Järvträsk – 

Brattberget och vidare mot Villvattnet för att från arbetshagen på Villvattsheden sedan flytta med 

lastbil för att dela upp hjorden och nyttja mindre områden på ömse sidor om Rickleån.   

 

Öster om lappmarksgränsen finns flera klimatzoner som påverkar möjligheterna för renarna att 

komma åt betet. Det är sällan som betet är bra i hela området samtidigt.  

 

Malå sameby är fortfarande hårt drabbad av följderna från Tjernobylolyckan och det finns  

fortfarande cesium kvar i lavmarkerna. Detta innebär att utfodring är nödvändigt före slakt 

under vintern för att nå ner till godkända halter av cesium. Utfodringsrenar tas därför ut av en 

del av siitagrupperna (vinterbetesgrupper) för slakt senare under vintern. 

 

Kontroll sker av all ren som utfodras innan de går till slakt. Stödutfodring av ren kan även  

ske i större omfattning vid dåliga betesvintrar.  

 

 

Sensommar- och vinterland  

 

Området har en geografisk placering som gör att det tidvis finns renar på bete under både  

sensommaren och under vintern.  

  

 

Vinterland  

 

Under vintern återfinns samebyns renar på bete nedanför lappmarksgränsen inom samebyns 

vinterbetesland. Vintergrupperna har daglig bevakning av renarna under hela vintern fram till 

mars-april månad då vårens ankomst blir allt påtagligare.  

 

 

Vårvinterland  

 

Under april månad påbörjas aktiviteterna för flyttning och betning mot vårbeteslanden väster om 

lappmarksgränsen. Keppejaurgruppen, som nyttjar markerna i den nordöstliga delen av 

samebyns hela sträckning, har vid denna tid haft renarna på bete kring Lappvattsheden norr och 

öster om Burträsk samhälle. Under april månad samlas renarna för flyttningen västerut. 

Utfodring med hö och renfoder sker vid arbetshagarna efter flyttningsvägen. Även områdena för 

övernattningsbeten nyttjas för vila och bete under flyttningen. 

 

4.6.3 LOKAL NIVÅ 

Vargbäcken ligger inom Malå samebys året runt-land (Figur 7). Flyttleden öster om området 

används. På våren nyttjas området norr om planerad gruva. Trivselland finns längs med 

Vindelälven. Samebyn har inga strategiska områden vid Vindelgransele. 
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Figur 7. Samebyarnas markanvändning med årstidsland: åretruntmark samt försommar och 

sommar. Data är hämtat från IRENMARK (Sametinget). 
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Figur 8. Samebyarnas markanvändning med årstidsland: förhöst, höst och förvinter. Data är 

hämtat från IRENMARK (Sametinget). 
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Figur 9. Samebyarnas markanvändning med renens trivselland, brunstland, kalvningsland och 

huvudkalvningland. Data är hämtat från IRENMARK (Sametinget). 
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4.7 ÖVRIG MARKANVÄNDNING OCH MARKANSPRÅK INOM SAMEBYARNA  

 

Renskötseln har ett omfattande behov av sammanhängande betesmarker med olika kvaliteter. 

Tillgängligheten till bra betesmarker är en förutsättning för långsiktigt hållbar och framgångsrik 

verksamhet. Konkurrensen med andra markanvändare har ökat över tiden och bidragit till att 

antalet tillgängliga betesmarker minskat och att de kvarstående områdena fragmenterats 

(Länsstyrelsen 2011). Varje förändring av markanvändningen inom en samebys betesmark får 

konsekvenser av varierande omfattning för renskötseln som bedrivs där. Till exempel kan en 

förändrad markanvändning i ett för rennäringen viktigt område leda till att tillgängliga 

betesmarker blir överutnyttjade, naturligt bete måste ersättas med foder eller att man blir 

tvungen att hitta ersättningsområden för förstörda betesmarker. En annan potentiell effekt av 

förändrad markanvändning är ökade kostnader för transporter av renarna, då naturliga flyttleder 

inte längre kan nyttjas.  

 

Uppgifterna om övrig markanvändning och markanspråk är hämtade ur 

markanvändningsredovisningarna för samebyarna (respektive sameby och Länsstyrelsen, 2007). 

4.7.1 STÖRNINGSZONER 

Med utgångspunkt i resultat från forskning kan man sätta störningszoner av varierad storlek 

beroende på att olika typer av verksamheter ger upphov till störningar på renskötseln även 

utanför verksamhetsområdet. Begreppet definieras här som ”en zon från en anläggning där man 

tydligt kan se en påverkan på renen”.   

 

De störningszoner som används i denna analys är beräknade med utgångspunkt i zoner som  

finns presenterade i Skarin och Åhman (2014), med stöd av uppgifter hämtade ur Nilsson m.fl.  

(2015). Zonerna där är baserade på en bedömning av vad som kan anses  

vara rimligt utifrån tidigare erfarenheter. I Tabell 1 redovisas störningszoner för olika  

verksamheter ur ett renskötselperspektiv.  

  

En störningszon ska ses som en indikator på inom hur stort område som renarna påverkas och  

varierar beroende på olika faktorer, som exempelvis topografi, betestyp och om det är hanrenar  

eller honrenar med kalv som störs (Nilsson m.fl. 2015). En störning kan få olika konsekvenser  

beroende på var och när den inträffar. Hur länge en verksamhet har funnits på platsen kan  

också spela in. Flera överlappande störningszoner kan ses som en indikator på att den  

kumulativa effekten från olika verksamheter är stor. Det är viktigt att zonerna inte betraktas som  

definitiva eller som att renarna helt och hållet undviker dessa områden. De är tänkta att  

användas som utgångspunkt för bedömningen av vilka effekter ett visst projekt kan ge på  

renskötseln. De bör anpassas efter de specifika förhållanden som råder på platsen och i den  

aktuella samebyn och justeras allteftersom ny kunskap tillkommer.   

 

De markanvändningsintressen för vilka störningszoner har angetts är vindkraft, täkter, gruvor,  

infrastruktur (vägar, järnvägar och kraftledningar) samt skoterleder.  

 

Nedan redogörs översiktligt för de viktigaste konkurrerande markanvändningsintressena inom 

Malå sameby, inklusive störningszoner för de verksamheter där det anses relevant. 
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Tabell 1: Störningszoner ur ett renskötselperspektiv för konkurrerande 

markanvändningsintressen. Störningszonerna har valts med utgångspunkt i Skarin och Åhman  

(2014), med hjälp av uppgifter från Nilsson m.fl. (2015).  

 

Verksamhet Störningszon (km)  

enl. Skarin & Åhman 

 Vald störningzon  

 

Motivering till vald 

zon 

Gruva 0,25-14
1

 5 

Beroende på typ av 

aktivitet och 

frekvensen kan 

störningen variera i 

olika grad. Zonen 

har satts med tanke 

på att brytningen i 

området kommer att 

vara småskalig och 

bedrivas under jord. 

Nilsson m.fl. har 

ansatt en 

störningszon på 10 

km för LKAB:s 

gruvor i Kiruna och 

Malmberget.  

Vindkraft 3,5 3,5 
Samma som Skarin & 

Åhman. 

Bergs-, grus- och 

torvtäkt 
3,5 3,5 

Samma som för 

vindkraft då det är 

liknande aktivitet vid 

en täkt.  

Kraftledning 0-4 2,5 

Samma som Nilsson 

m.fl. Speciellt 

nyuppförda 

kraftledningar ger 

upphov till 

störningar, men 

forskning finns som 

visar på stora 

störningar även 

under drift.  

Väg 1-10 1,5 

Zonen har satts med 

tanke på i vilken 

utsträckning vägen 

används (ÅDT). 

Samma som Nilsson 

m.fl. 

Järnväg Finns ej 1,5 

Samma som Nilsson 

m.fl., som baserar 

zonen på lång 

erfarenhet av 

påverkan från 

järnväg.  

Skoterled 0-12 1 

Erfarenhetsbaserad 

zon. Samma som 

Nilsson m.fl. 

 

1) Störningszonen bedömd med avseende på påverkan från två dagbrottsgruvor i Canada, 

med tillhörande bostadskomplex, anrikningsverk och landningsbanor, på Caribou 

under vintern (Boulanger et al. 2012). 
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Skogsbruk 

 

Inom aktuellt område bedrivs skogsbruk i stort sett över hela området upp till fjällen. En 

slutavverkning påverkar renskötseln genom att vegetationens sammansättning förändras. I och 

för sig ökar tillväxten av kruståtel (sia) som är ett begärligt renbete under sommaren, hösten och 

förvintern men laven, som är det huvudsakliga vinterbetet, försvinner under lång tid framöver. 

Naturliga samlingsställen och rastbeten kan försvinna, vilket minskar betes- och 

vilomöjligheterna för renarna under den påfrestande flytten. Efter avverkning görs ofta 

markberedning, vilken gör stor skada på lavbetet och därmed leder till betesbortfall.  

 

Intrång i lavbetesmarker sker också i samband med utbyggnaden av skogsbilvägar, vilket 

medför ytterligare betesbortfall. Skogsbilvägar ger sammantaget en stor minskning av 

tillgängligt renbete. När renens naturliga bete försvinner, måste man hitta nya betesmarker eller 

stödutfodra. Detta medför naturligtvis merarbete och merkostnader för renskötarna. 

Skogsbilvägarna medför även nackdelar för rennäringen genom att dela av sammanhängande 

betesområden, så att renarna lättare sprids över ett större område. Då renarna gärna följer de 

plogade vägarna ökar risken för påkörning. Emellertid ger skogsbilvägarna också vissa fördelar 

för renskötarna, som kan nyttja dessa för transporter och dylikt.  

 

En utveckling mot avverkning även i fjällnära skog väster om odlingsgränsen innebär ytterligare 

svårigheter för rennäringens del, eftersom hänglavsbärande skog avverkas och dessa marker 

utgör mycket viktiga betesmarker för renarna framförallt under våren. Dessa skogar återfinns 

oftast i vår- och höstbeteslanden.  

 

 

Bebyggelse 

 

Generellt sett är byggnads- och anläggningsarbeten störande för renskötseln då de förläggs vid 

eller på områden som renskötseln har ett kontinuerligt behov av. Exempel på exploateringar är 

vägar, järnvägar, industrietableringar, turistanläggningar etc. Intrång av detta slag är något som 

återkommer med jämna mellanrum eftersom detta är en fortgående verksamhet i samhället. 

 

Bebyggelsen i det aktuella området bedöms inte vara omfattande och anses därför inte bidra 

nämnvärt till de kumulativa effekterna lokalt. I ett regionalt perspektiv däremot medför 

bebyggelse intrång för renskötseln. Till exempel utgör de utbyggnader som uppförs vid Sorsele 

samhälle en viss störning för renskötseln, då en av flyttlederna inte går långt ifrån bebyggelse 

strax norr om samhället.  

 

 

Vindkraft 

 

Under senare år har utbyggnad av vindkraftverk blivit aktuellt i Västerbottens län. Renarna störs 

ofta av större anläggningar och aktiviteten i samband med byggnation och underhåll av 

anläggningen med tillhörande vägar och kraftledningsgator. Infrastrukturen kring en 

vindkraftpark ger också betesbortfall då betesområdet fragmenteras. Vindkraftverken kan också 

försvåra arbetet vid flytt av renarna med hjälp av helikopter, speciellt om de är belägna i öppna 

områden.  

 

Ett antal vindkraftsanläggningar finns i närheten av Vindelgransele (Vindbrukskollen 2016) (Figur 

10). Öster om Vargbäcken finns två vindkraftsanläggningar, på Hornberget och i Ytterberg, som 

är belägna 13 respektive 16 km från Vindelgransele. Nordöst om Vargbäcken finns ytterligare 

två anläggningar: Storliden och Jokkmokksliden, som är belägna 30 respektive 35 km från 

Vindelgransele. På Blaiken, 50 km västerut från Vindelgransele, finns en stor 

vindkraftsanläggning.  

 

Störningszonen från vindkraft har satts till 3,5 km. Störningszonen är beräknad utifrån en 

centrumkoordinat för vindkraftsanläggningen och inte utifrån hela parkens utbredning, varför 

störningszonen sannolikt är större än vad som ses i kartan. I Figur 10 visas vindkraftsparkernas 

fulla utbredning.  

Vattenkraft 
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För Malå sameby har utbyggnaden av Skellefteälven medfört betesförluster och svårigheter att 

genomföra förflyttningar i anslutning till älven. Även fisket för samebyns medlemmar har  

påverkats negativt. 

 

 

Bergs-, grus- och torvtäkter 

 

Täktverksamhet medför i allmänhet att stora områden tas i anspråk och för rennäringen kan det 

innebära att betesområden försvinner eller att flyttleder stängs av. Hedmarker utgör normalt 

goda lavbetesmarker, men är också attraktiva för etablering av grustäkter, vilket naturligen inte 

kan kombineras med renskötsel. Även gamla täkter utgör intrång med betydande betesbortfall. 

Torvtäkter kan påverka rennäringen negativt då de tar flyttleder i anspråk (Länsstyrelsen 2011).  

 

Malå sameby har gått miste om goda betesmarker på många olika ställen över hela samebyns 

område på grund av täktverksamhet. Problemen med tung trafik i samband med täkterna är 

mycket stora inom samebyn. 

 

Störningszonen från täktverksamhet har satts till 3,5 km och i dagsläget finns 20-talet täkter 

inom Vindelgransele-området med påverkan på samebyarnas betesmarker (Figur 10).  

 

 

Mineralprospektering och gruvdrift 

 

Inom hela Västerbottens län är gruvnäringen under expansion. Gruvverksamhet medför i 

allmänhet att stora områden tas i anspråk. Rennäringen påverkas negativt genom att 

betesområden, strategiska platser och flyttleder kan försvinna eller bli obrukbara under lång tid 

framöver. Föroreningar från gruvdrift kan orsaka att marken blir obrukbar för bete. Aktiviteten i 

och omkring gruvan (sprängningar etc) kan också medföra att renarna undviker områden som 

ligger i direkt eller nära anslutning till gruvan. Förutom själva markförlusten ökar trafiken på 

vägarna i området på grund av transporterna till och från gruvan, vilket kan medföra en ökning 

av antalet påkörningsolyckor.  

 

Närmsta befintliga gruva i drift är Kristinebergsgruvan, som är belägen ca 13 km öst om 

Vindelgransele.  

 

Gruv- och prospekteringsverksamheten har varit och är omfattande inom Malå samebys  

marker vilket har varit till nackdel för rennäringen. Områden som gått förlorade för rennäringen 

är bl a gruvområdena i Kristineberg, Adak, Näsliden och Rackejaur. Samebyn lägger också ner 

mycket arbete tillsammans med gruvnäringen för att näringarna ska kunna anpassas till 

varandra och till de nya situationer som uppkommer.   

  

Störningszonen från gruvverksamhet har satts till 5 km.                                                                                                                                         

 

 

Turism och friluftsliv 

 

För Malå sameby medför turismen bl a att vinterbetesområden beskärs och utrymme för 

betesgång i lugn och ro minskar. Även jakt med lös hund förorsakar störningar på betande 

renar. Jakten förekommer även under tiden då samlingsarbeten pågår under hösten. Störningar 

från jägare och hundar förorsakar stora problem bl a i form av merarbete vid samlingsarbetet 

och onödig spridning av renarna. Tappar man betesdygn så påverkar detta fortlöpande 

markanvändningen och bidrar till kumulativa negativa effekter. Samebyn anser att problemen 

verkar öka i takt med tillkomsten av FVO och nya VVO, vilka kräver att samebyns jaktmark och 

fiskevatten skall ingå. 

 

 

Infrastruktur 

 

Årsdygnstrafik (ÅDT) avser trafikflöde av fordon på en väg och anges i antal fordon per 

årsmedeldygn. Aktuella vägar i området är väg 363, som går utmed Vindelälven, samt väg 1003, 
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som går precis söder om det tänkta gruvområdet i Fäbodtjärn. I dagsläget ligger ÅDT för väg 

363 för alla fordon på 211 per dygn och för tung trafik på 29 per dygn. För väg 1003 ligger ÅDT 

för alla fordon på 31 per dygn och för tung trafik på 7 per dygn. Informationen om ÅDT är 

hämtad från Trafikverkets datatjänst NVDB på webb. Trafikmängden på dessa vägar är liten. 

Sammantaget ligger emellertid Västerbottens län högst upp i statistiken över trafikolyckor med 

ren (626 stycken under 2015) (Nationella Viltolycksrådet), varför trafikdödade renar generellt är 

ett stort problem för samebyarna i länet. Den största störningseffekten uppstår när nödvändiga 

vägar ska anläggas. Vägarna innebär dels en störning under själva bygget, dels ett markintrång 

med betesbortfall. I och med att vägarna ibland saltas, dras renarna dit och riskerar då att bli 

påkörda och skadas eller dödas. Störningszonen för allmänna vägar har satts till 1,5 km (Figur 

11). 

 

Det finns 4 spårdragningar med tågtrafik inom samebyarnas betesmarker: Inlandsbanan, 

Tvärbanan, Stambanan genom övre Norrland samt Botniabanan. Inlandsbanan och Stambanan 

korsar alla tre samebyarna (Figur 11). Inlandsbanan är inte elektrifierad och trafikeras endast 

under perioden 21 juni – 28 augusti. Tvärbanan ansluter till Inlandsbanan och går mellan 

Storuman och Hällnäs. Den berör Rans sameby från Lycksele kommun ner till Holmsund. 

Botniabanan påverkar samebyn i området kring Umeå. Kapacitetsutnyttjande för järnväg kan 

beräknas för den tvåtimmarsperiod av dygnet då banan är mest trafikerad (s.k. max 2 timmar) 

(Trafikverket 2015). Kapacitetsutnyttjande återspeglar hur stor andel av tiden som banan är 

belagd med tåg och klassas i tre nivåer: Mellan/lägre nivå, Medelhög nivå samt Hög nivå. 

Kapacitetsutnyttjande för Tvärbanan och Stambanan ligger på Hög nivå, medan Botniabanan 

ligger på Mellan/lägre nivå. Inlandsbanan är inte klassad. Störningszonen för järnvägar har satts 

till 1,5 km (Figur 11). 

 

Även kraftledningsgator ger ibland en störningseffekt för rennäringen, då de kan bidra till att 

renarna vandrar bort från den betesmark som renskötarna vill att de ska stanna vid. Renen har 

ett naturligt beteende att flytta sig i väst-östlig respektive öst-västlig riktning och 

kraftledningsgatorna kan motverka dess naturliga beteende (Länsstyrelsen 2011). Detta kan leda 

till att hjorden sprids, vilket ökar arbetsbelastningen för renskötarna. Det finns ett antal 

kraftledningar med påverkan inom Vindelgransele-området (Figur 11). Störningszonen för 

kraftledningar har satts till 2,5 km. 

 

 

Jakt  

 

Jakt förekommer inom området. Älgjakt bedrivs av jaktlagen Vindelgransele jaktlag, Önnerlöfs 

jaktlag och Vindelgransele samfällighetsförening.  

 

Malå sameby är också jakträttsinnehavare.  

 

 

Rovdjur 

 

Rovdjur utgör förmodligen det största hotet mot en hållbar renskötsel. Rovdjurens predation på 

ren ger ekonomiska konsekvenser för renskötarna på olika sätt (Naturvårdsverket 2013). 

Förutom antalet döda renar tillkommer också sekundära effekter av predationen, i form av 

exempelvis uteblivna kalvar och merarbete för renskötarna för att samla en skrämd renhjord. 

Det ekonomiska värdet av en rovdjursdödad ren varierar med förutsättningarna. För att beräkna 

den faktiska förlusten orsakad av rovdjur krävs kunskap om rovdjursantal, predationstakter, 

renens faktiska värde inklusive avelsvärde, renhjordens struktur och påföljande dynamiska 

effekter. Till det kommer merarbete och ökade omkostnader som rovdjuren orsakar.    

 

Rovdjurens varierande beteenden gör att de stör renskötseln på olika sätt. Järv kan förfölja 

enstaka individer eller hjordar långa sträckor. Det gör också varg, som dessutom skingrar 

renhjorden, som därmed blir lättskrämd och svår att samla. Örn dödar främst kalvar och utgör 

därför mest problem i kalvningsområdena under vår och försommar. Björn dödar främst kalvar, 

men även vuxna djur. Lodjur förföljer inte renarna någon längre sträcka, och deras jaktsätt är 

mindre stressande för renhjorden än vargens. För lo och järv utgör renen huvudföda i 
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renskötselområdet, medan björn, örn och varg har renen som en del av sin föda. I Västerbotten 

är det järv och lo som utgör det största problemet för rennäringen.  

 

Enligt Länsstyrelsens rovdjursinventeringar (2014/2015) sker föryngring av både järv och lo 

samt kungsörn inom alla tre samebyar (Tabell 2). Det ska påpekas att dessa siffror utgör försök 

att uppskatta rovdjursstammens storlek och inte exakta antal. Björn förekommer inom hela 

länet. Varg har tillfälligt förekommit i Malå sameby.  

 

 

 

Tabell 2. Dokumenterade och säkra rovdjursföryngringar inom Grans, Rans och Malå samebyar 

inventeringsåret 2014/2015.  

 

 Gran Ran Malå 

lodjur 2 1 2 

järv 2 6 1 

kungsörn (häckningar) 5 4 5 
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Figur 10. Övrig markanvändning inom Rans sameby: vindbruk, gruvnäring samt täkter i 

området. Data är hämtat från Miljöreda (Länsstyrelsen), Vindbrukskollen och SGU. 
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Figur 11. Övrig markanvändning inom Malå sameby: vindbruk, gruvnäring samt täkter i 

området. Data är hämtat från Miljöreda (Länsstyrelsen), Vindbrukskollen och SGU.  
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Figur 12. Störningsanalys av påverkan från vindbruk, gruvor och täktverksamhet på regional 

nivå. Data är hämtat från Miljöreda (Länsstyrelsen) och SGU. Störningszonerna är hämtade ur 

Skarin och Åhman (2014). Den lilla rutan visar väntade kumulativa effekter på rennäringen på 

lokal nivå. Data är hämtat från IRENMARK (Sametinget).  
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5 DEN PLANERADE VERKSAMHETENS KONSEKVENSER 

OCH PÅVERKAN INKLUSIVE KUMULATIVA EFFEKTER 

5.1 DIREKTA OCH INDIREKTA KONSEKVENSER AV PLANERAD VERKSAMHET 

Vargbäcken ligger inom Malå samebys året runt-land. Flyttleden öster om området används. På 

våren nyttjas området norr om planerad gruva. Trivselland finns längs med Vindelälven. Även om 

samebyn inte har några strategiska områden vid Vindelgransele kommer gruvverksamhet vid 

Vargbäcken mest troligt att medföra direkta såväl som indirekta konsekvenser för Malå sameby. 

 

Betesro är ett centralt begrepp inom renskötseln. Det kan definieras såsom ”ett tillstånd där 

renen är på ett ställe och betar och känner sig väl till mods, finner ett lugn i att vara ostörd”. 

Begreppet kan kopplas samman med renskötselns betesresurs, som är den mark som behövs för 

renskötselns bedrivande, och en absolut oumbärlig del av verksamheten. Tillgången till bra 

betesmarker är av avgörande betydelse för renarnas överlevnad och då särskilt vintertid, 

eftersom födotillgången är mer begränsad då. Störd betesro gör att renarna blir oroliga och inte 

stannar kvar på platsen. Malå anser att buller och mänsklig aktivitet kommer att utgöra en 

störning för renarna när de vistas i området.  

 

Trafikmängden runt Vargbäcken är i dagsläget obetydlig i jämförelse med trafikmängden på 

större vägar. Trafikmängden i området kommer troligen att öka på ett för samebyn kännbart 

sätt. Ökningen gäller framförallt tung trafik. Varje ren är värdefull och en trafikdödad ren en 

ekonomisk förlust. Den dödade renen kan exempelvis vara utvald för avel varför påkörda renar 

kan påverka samebyns avelsarbete negativt.  

 

I Tabell 4 beskrivs direkta och indirekta konsekvenser som förväntas uppstå vid gruvetablering. 

Påverkan har klassats uppdelat på ren, renskötare och landskap (med landskap menas 

landskapets funktion för renskötseln). Klassningen grundar sig på bedömningsgrunder för 

påverkan på rennäringen från gruvetablering (Tabell 3). Klassningen har gjorts av Tyréns utifrån 

synpunkter från samebyarna och erfarenheter från tidigare gruvetableringar. Tabellerna är 

modifierade utifrån ett förslag till modell för att riskklassificera konsekvenser för rennäringen, 

hämtad ur Nilsson m.fl. (2015). Vi har i denna analys använt delar av modellen.  

 

Med utgångspunkt i Tabell 4 kan omfattande lokal påverkan på ren, renskötare och landskap 

uppstå genom direkta konsekvenser i form av störd betesro, försvårade flyttningar, ökad trafik 

och ökad mänsklig närvaro. En indirekt konsekvens med omfattande lokal påverkan är ett ökat 

antal renpåkörningar till följd av borttransporten av malm, vilken ger en betydande ökning av 

trafik i området. 
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Tabell 3: Bedömningsgrunder för påverkan på rennäringen från gruvetablering med tanke på 

ren, renskötare och landskap. Modifierad från Nilsson m.fl. (2015). Tabell 3 ligger till grund för 

bedömningarna i Tabell 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ren Renskötare Landskap 

En viss påverkan/skada 

Lättare påverkan på 

betesområdet samt 

ringa störning av 

betesron. 

Liten påverkan på 

arbetsbelastning etc.  

Liten påverkan på 

landskapets funktion för 

rennäringen. 

Omfattande lokal påverkan 

(siidagrupp, kärnområde) 

Försvåring av 

betesutnyttjande. 

Renen undviker att 

stanna i området. 

Försämrad betesro. 

Ökad 

arbetsbelastning 

(bevakning, utfodring, 

flyttning). Svårigheten 

att hålla renhjorden 

samlad ger ökad 

stress hos 

renskötaren.  

Ökad fragmentering och 

påverkan på landskapets 

funktion för rennäringen.  

Omfattande regional 

påverkan (årstidsland, 

betestrakt) 

Betydande 

försvåring av 

betesutnyttjande 

Renen stannar inte i 

området. Påtaglig 

försämring av 

betesron. Kan 

påverka renantalet 

på kort och lång 

sikt. 

Betydligt ökad 

arbetsbelastning 

(bevakning, utfodring, 

flyttning). Ökade 

kostnader. Försvårad 

renskötsel för ett eller 

flera 

renskötselföretag.  

Psykosociala effekter 

hos renskötarna på 

grund av stress och 

oro. 

Stor fragmentering och 

överutnyttjande av 

kvarstående marker. 

Flexibiliteten försvinner.  

Väldigt omfattande påverkan 

som är oersättlig 

Permanent bortfall 

av väsentligt 

område av storlek 

eller kvalitet som 

inte går att ersätta 

och får förödande 

konsekvenser för 

samebyns 

möjligheter att 

bedriva en 

långsiktigt hållbar 

rennäring.  

Omöjliggör renskötsel 

för ett eller flera 

renskötselföretag.  

Permanent ödeläggelse av 

landskapet. 



 

 

 

 

 

Uppdrag: 271560, Rennäringsanalys Vargbäcken 2018-03-22 

Beställare: Botnia Exploration AB Slutrapport 

 

O:\LUL\271560\01_Tyréns uppdrag\019_Utleverans\Nya versioner 2018\Rennäringsanalys Malå_rev verksamhet 2018_ny.docx 

38(41) 

 

Tabell 4: Direkta och indirekta konsekvenser på rennäringen av småskalig gruvetablering vid 

Fäbodtjärn och Vargbäcken, med bedömning av påverkan med tanke på ren, renskötare och 

landskapets funktion för renskötseln. Modifierad från Nilsson m.fl. (2015). 

 

Konsekvens  Beskrivning Påverkan med tanke på 

 

Ren Renskötare Landskap 

Direkta     

Störd betesro Vargbäcken ligger inom Malå samebys året 

runt-land. Samebyn nyttjar området norr om 

planerad gruva under våren. En störning kan 

uppkomma på det trivselland som finns 

längs med Vindelälven då ökad aktivitet i 

området kan medföra att renarna stressas 

och skingras inom närliggande 

betesmarker.  

   

Försvårade flyttningar Gruvetablering innebär en potentiell 

störning på den flyttled som går öster om 

planerad gruva. Detta kan medföra 

försvårade flyttningar vid passage i närheten 

av gruvan.  

   

Ökad trafik Transporter av malm från Vargbäcken 

kommer att ske under sommarhalvåret, april 

– oktober. Trafikmängden i området 

kommer då att öka betydligt, framförallt vad 

gäller tung trafik. Ökad trafikbelastning 

medför en ökad störning för renarna och 

merarbete för renskötarna.  

   

Ökad mänsklig närvaro Buller och mänsklig aktivitet kommer att 

utgöra en störning för renarna när de vistas 

i området.  

   

Indirekta     

Överbetning En minskad tillgänglig areal för bete i det 

aktuella området kan komma att leda till att 

andra områden blir överutnyttjade. 

   

Ökat antal 

renpåkörningar 

Då borttransporten av malm sker då renar 

finns i området finns risk för ett ökat antal 

renpåkörningar på grund av betydande 

ökning av trafik. 
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5.2 PSYKOSOCIALA EFFEKTER 

Renskötseln har i alla tider bedrivits under djupt familjära betingelser där det funnits plats och  

sysslor för alla inom familjen. Det har varit en tradition där gamla kunskaper och berättelser på  

ett naturligt sätt förts vidare via den gemenskap som renskötseln inneburit. Rennäringen har  

följt den allmänna utvecklingen i samhället och anammat den tekniska utvecklingen. Samhällets  

utveckling har samtidigt tagit i anspråk marker som sedan långt tillbaka i tiden varit till  

renskötselns förfogande. Utvecklingen och tekniken har ställt höga krav på den enskilda  

renskötaren som fått lov att anpassa sig till den konkurrerande markanvändningen och det nya  

samhällssystemet.  

 

5.3 KUMULATIVA EFFEKTER 

En kumulativ (adderad) effekt kan definieras som hur en planerad verksamhet, som i detta fall  

bearbetning av koncessionsmineral vid Vargbäcken, tillsammans med andra pågående, tidigare  

och framtida verksamheter sammantaget påverkar renskötseln och samebyns markanvändning.  

Den kumulativa effekten består i att den nya verksamheten adderas till andra pågående  

verksamheter och kommande vilket innebär ett intrång och/eller störning i renskötseln. Detta  

har betydelse då varje enskilt intrång inte kan ses isolerat, utan måste ingå i ett sammanhang  

där alla tillsammans påverkar förutsättningarna för rennäringen på flera olika nivåer. Den  

samiska markanvändningen är dynamisk och arealkrävande, och därför beroende av en  

helhetssyn. Många kumulativa effekter ger sammantaget ett mer fragmenterat landskap, som i  

förlängningen kan leda till förändringar i renens beteendemönster (Nilsson m.fl. 2015).  

 

I analysen av kumulativa effekter har störning från befintlig infrastruktur samt vindbruks-, gruv-  

och täktverksamhet beaktats (Figur 11 resp. 12). Malå sameby upplever störningar i sitt arbete 

främst från vattenkraftsutbyggnad, vindkraftsanläggningar, turism och jakt samt täkt- och 

gruvverksamhet. Den omfattande gruv- och prospekteringsverksamheten har inneburit att 

betesområden i exempelvis Kristineberg, Adak, Näsliden och Rackejaur gått förlorade för 

rennäringen. Täktverksamhet har också tagit mycket betesmark i anspråk. Vinterturism liksom 

jakt med lös hund stör det livsviktiga vinterbetet och ger ökad spridning av renarna med 

merarbete för renskötarna som konsekvens. Vattenkraftsutbyggnad har medfört svårigheter att 

genomföra flyttningar i anslutning till Skellefteälven. Öster om Vargbäcken finns ett antal 

vindkraftsanläggningar och täkter som ligger på eller i närheten av samebyns flyttleder. 

Tillsammans med ett väl utbyggt kraftlednings- och vägnät utgör de hinder och 

störningsmoment vid flyttningar i området.   

 

Sammanfattningsvis bedöms planerad gruvverksamhet i Vargbäcken leda till omfattande lokal 

påverkan för samebyn, då aktuellt område redan är hårt belastat av gruv- och täktverksamhet 

samt vindkraft med tillhörande kraftledningar. Samebyn anser att planerad verksamhet kommer 

att innebära en ökad störning för renarna på grund av buller och mänsklig aktivitet. 

 

6 ANPASSNINGS- OCH KOMPENSATIONSÅTGÄRDER 

6.1 MALÅ SAMEBYS YRKANDEN PÅ ANPASSNINGS- OCH KOMPENSATIONSÅTGÄRDER 

Malå vill ha möjlighet att samråda med bolaget att göra tillfälliga uppehåll i verksamheten vid 

Vargbäcken vid behov.  

 

Störning av renens betesro och ökad arbetsbelastning för renskötarna kan avhjälpas genom 

exempelvis utfodring och spärrstängsel. Samebyn bedömer att kompensation för förändringar i 

betesgång och bortfall av funktionella samband endast tros vara möjlig att få genom ekonomisk 

ersättning. Långsiktig uppföljning är viktig för att säkerställa att de negativa konsekvenserna för 

renskötseln minskas så långt det går.  

 

Utveckling av lämpliga efterbehandlingsåtgärder som kan ge mer attraktiva områden ur 

renskötselsynpunkt är av intresse för samebyn. Denna aspekt tas därför upp i 

efterbehandlingsplanen. Det är viktigt att fylla igen dagbrottsytan så snabbt som möjligt efter 
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avslutad verksamhet. Återbeskogning ska göras med inhemska trädslag (ej contorta). Vid 

efterbehandling av eventuell moräntäkt är det viktigt med snabb återetablering av lämplig 

växtlighet. 

6.2 INARBETADE ÅTGÄRDER 

Bolaget åtar sig att ordna lämplig kommunikationsväg (t.ex. mobiltelefonnummer) till ansvarig 

person på plats för att vid behov underlätta renskötarnas kommunikation med verksamheten. 

Bolaget åtar sig att stängsla in de delar av gruvområdet där fall- eller drunkningsrisk för renar 

skulle kunna föreligga, samt om samebyn så önskar, hela eller delar av verksamhetsområdets 

yttre gräns. Bolaget åtar sig även att erbjuda samebyn att delta som part i samråd kring 

utformningen av den slutliga efterbehandlingsplanen för Vargbäcken när den ska fastställas. 

 

7 FORTSATT UTREDNING 

Fortsatt utredning och samverkan kring anpassnings- och kompensationsåtgärder med alla tre 

samebyar föreslås genom hela processen inklusive eventuell kommande gruvdrift. 
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