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Ektiedimmie 

”Ij leah bovtse raeffiem åadtjoeh gåatodh”: Boliden haevtien jïh Stihkedajven geajnoen 
baajnehtimmie Voernesen sïjtese 

Daate reektehtse aktem lohkemem åehpiedahta Voernesne sïjten dååjrehtsistie dehtie haevteste 
Stihkendajvesne, mejnie Boliden Mineral AB gïehteli jaepiej 1976–1988 gaskoeh. Dah biejjieh 
naan stoerre maahtoe fååtese mah vuesiehtieh guktie dah haevtieh båatsoen jïh jeatjah saemien 
nuhtjeme dehtie dajveste baajnehte. Daate voestes aejkien, maam daejrebe, empirije dotkeme sïjten 
dååjrehtsistie jïh maahtoste vuesehte guktie haevtie-industrije eatnemem baajnehte jïh guktie 
mænngan sjïdti gosse saejride voejhkelin davvodh.  

Lohkeme jaepiej 2019–2020 gaskoeh dorjesovvi dan sïjten, Sveerjen Saemiej Rijhkesiebrien 
jïh Stockholm Environment Instituten ektine. Dejtie daatide barkoetjåanghkojne tjöönghkeme, 
intervjuvh, workshops, tjaatsegh goerehtalleme jïh karteeringe RenGIS dåarjojne jïh dotkeme guktie 
bovtsh muvhtine dajvine stirrelgåetieh.  Voernesen sïjten dååjrehtsh reektehtsen jarngesne orreme, 
dah jeatjah sïjth jallh saemieh mah eah leah båatsosne ij leah meatan daennie lohkemisnie.   

Illedahkh vuesiehtieh guktie haevtie abpe sïjtem baajnehtamme, dovne gosse daesnie gïehtelin 
kroehkeminie men aaj mænngan gosse haevtine orrijin. Gosse Voernesen sïjte Vualtjeren Åarjel 
sïjten ektine daennie Stihkedajvesne sïjte jeenjem dehtie gåatomelaantese dasseme jïh skaarah 
gåatoemisnie haevtiedajveste jïh bovtsh kroehkemistie stirrelgöötin. Daelie dah stööremes 
baajnehtimmieh dehtie geajnoste mij tseegkesovvi, aerebe geajnohth laantesne jïh guktie 
guessiejieleme bovtside stirrelgåata. Geervebe bovtside sjidtieh raeffiem åadtjodh gåatodh, 
jeenjebe barkoe jïh dovrehkåbpoe gosse tjöönghkedh jïh juhtedh jïh båatsoealmetjidie fuehpede 
sjïdteme jïh aerpievuekien maahtoe gaarvene. Båatsose aaj barkoes sjædta naapererööjrijste jïh 
ruevtieraatsojste SGU:n  pryövemekroehkemistie. Lohkeme vuesehte guktie sïjte ij mij utnieh 
jiehtedh gosse nænnoestin Boliden haavtan 1970-jaepine luhpiem kroehkemasse vedtedh 
jïh guktie sïjtem akten vielien aejkien ålkoestamme gosse Vilhelmina Mineraale daesnie 
viht sæjhta aelkedh kroehkedh.

Daah dotkemen illedahkh vihkeles gosse edtja mïste goerkesh staeriedidh dennie politiske jïh byjjes 
digkiedimmesne haevtie-industrijesne: gosse hæjph jiehtieh haevtie-industrije jïh båatsoe maehtieh 
sinsitnien baalte jieledh bielelen båatsoe destie stirrelgåata. Aaj meatan goerkesem stinkestahta 
guktie kraannajsïjte haevtieprosjeektem jïh dejtie dåeriesmoeride dååjrehte jalhts haevtiedajve 
sïjten aktene jeatjah bielesne. Vijriegåbpoe lohkeme aaj akte empirije vuesiehtimmie guktie 
haevtiesïelskh jïh staate maehtieh saemien maahtoem ålkoestidh jïh sïjti maahtoem båajhtoeh 
nuhtjedh gosse dah leah meatan byjreskevierhtiedimmesne.    

Daah dåeriesmoerh eeremes dehtie svïenske laakeste jïh guktie dïhte tjaalasovveme gusnie ij 
naan vaarjelimmie saemien reaktide gååvnesh. Ij leah staate gænnah man tjïelke orreme gosse 
digkiedamme mejtie saemien reaktide vaarjelidh gosse gåatomelaantem sæjhta gyrreldidh jeatjah 
seabradahken- jïh sïelskiekonomijen gaavhtan gosse mineraalh edtja ohtsedidh. Gosse ij naan 
dïedte staateste gååvnesh saemien reaktide vaarjelidh, dellie sïjteste dååjrehte gosse eatnemen 
vierhtide Saepmesne gyrrledieh ij barre historije men ennje daan beajjan veasoje. Ij leah guktie 
gænnah vuartasjamme mejtie dïhte vaenie maaksoeh maam staateste 1960–70 jaepine vadtasovvi 
dejtie sïjten skaaraj åvteste maeksieji.           

Maahteme gujht maam joem dallah darjodh jis dejtie dåeriesmoeride loevenidh maam sïjte 
Stihkedajvesne åtna. Vuesiehtimmien gaavhtan, tjïelte jïh leeneståvroe maehtieh guessiejielemem 
vaaksjodh jïh gaajhke fïelestimmie bovtsedajvesne jallh stilledh SGU dejtie aerebe darjomes 
haevtiekroehkemistie Stihkedajvesne davvodh. Evtemes daate lohkeme sæjhta vuesiehtidh man 
daerpies staate aktem strategijem buakta guktie gaajhkide dejtie sïjten dåeriesmoeride sjïehteladta 
Boliden haevtieprosjeekteste. Dej minngemes jaepiej reaktaj evtiedimmeste staatese nuepieh 
gååvnesieh dïedtem vaeltedh dej skaaraj åvteste maam sïjte Stihkedajvesne åådtjeme. 
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Sammanfattning

”Renen får aldrig betesro”  Konsekvenser av Bolidens gruva och vägen i Stihkeområdet 
för Voernese sameby

Denna rapport presenterar en studie av Voernese samebys erfarenheter av de konsekvenser 
som gruvan i Stihkeområdet fört med sig, en gruva som drevs av Boliden Mineral AB mellan år 
1976–1988. Det finns i dag ett stort kunskapsglapp angående vilka de faktiska konsekvenserna 
är av gruvindustri på renskötsel och annan samisk markanvändning. Detta är så vitt vi vet första 
gången som forskningen empiriskt belyser konsekvenserna av gruvindustrin och försöken till 
efterbehandling av gruvområdet utifrån en samebys egna erfarenheter och kunskap.

Studien genomfördes 2019–2020 i ett samarbete mellan samebyn, Svenska Samernas Riksförbund och 
Stockholm Environment Institute, grundat på metodik från deltagande aktionsforskning och baserat på 
forskningsetiska principer för urfolksforskning. Datainsamlingen har bestått av arbetsmöten, intervjuer, 
workshops, dokumentanalys och kartering med stöd av RenGIS och forskning om störningszoner. 
Fokus i denna rapport är på just Voernese samebys erfarenheter, gruvans konsekvenser för andra 
samebyar eller icke-renskötande samer i området har därför inte inkluderats. 

Resultaten visar den omfattande påverkan som gruvan haft på samebyn, dels under driftperioden 
men i högsta grad också efteråt. Eftersom samebyn bedriver samrenskötsel i Stihkeområdet med 
Vilhelmina Södra sameby, på vars mark gruvverksamheten bedrevs, har samebyn påverkats både 
av direkta markförluster och betesskador från gruvområdet liksom andra störningarna under 
drifttiden. I nutid handlar de största konsekvenserna om påverkan från vägen som drogs i tidigare 
väglöst land och störningarna på renen från besöksnäringen. Detta har försvårat för renen att finna 
betesro, inneburit omfattande merarbete och ökade kostnader för samebyn vid samling och flytt, 
samt medfört stress och oro för samebyns medlemmar liksom även förlust av traditionell kunskap. 
Renskötseln försvåras även av kvarlämnade borrör och järnskrot från SGU:s provborrningar. Studien 
visar också hur samebyn exkluderades från beslutsfattandet när Bolidens gruva etablerades på 
1970-talet och nu återigen har marginaliserats i samband med tillståndsprövningen för Vilhelmina 
Minerals planer för återupptagning av brytningen.

Dessa forskningsresultat är viktiga för att korrigera en vanlig missuppfattning i den politiska och 
offentliga debatten kring gruvindustrin: att gruvindustri och renskötsel skulle kunna samexistera 
utan någon större påverkan på renskötseln. De bidrar också till en ökad förståelse för den 
omfattande påverkan som ett gruvprojekt, samt dess följdeffekter, kan ha på en grannsameby trots 
det att själva gruvområdet ligger utanför samebygränsen. I ett vidare perspektiv bidrar studien med 
ytterligare ett empiriskt baserat exempel på hur gruvbolag och stat marginaliserar samisk kunskap 
och missbrukar samebyars deltagande i miljöbedömningar. 

Dessa problem härrör främst från det faktum att svensk lagstiftning inte ger tillräckligt skydd 
för samiska rättigheter. Det hänger även ihop med statens tvetydiga roll i hanteringen av de 
intressekonflikter som uppstår när man både har en skyldighet att skydda samiska rättigheter och 
ska tillgodose olika samhälls- och företagsekonomiska intressen i utvinningen av mineraler. Denna 
brist på ansvarstagande, som samebyn upplever från statens sida, visar med all tydlighet att den 
koloniala exploateringen av naturresurserna i Sápmi inte är ett historiskt fenomen utan något som 
i högsta grad fortgår än i dag. Som ett exempel har inga ansträngningar gjorts för att se över om 
den begränsade ekonomiska ersättningen som staten genomförde under 1960–70 talet verkligen 
motsvarar de faktiska skador som samebyn fått uthärda.

På kortare sikt skulle många förbättringar troligen kunna åstadkommas genom enskilda insatser 
för att adressera de problem som samebyn har i Stihkeområdet. Exempelvis skulle kommun och 
länsstyrelse kunna ingripa för att hantera de problem som besöksnäringen och friluftslivet orsakar 
och regeringen skulle kunna ge SGU i uppdrag att återställa tidigare prospekteringsverksamhet i 
Stihkeområdet. Vad denna studie främst belyser är dock behovet av en mer genomgripande strategi 
från statens sida för att komma till rätta med konsekvenserna av Bolidens gruvprojekt och dess 
följdeffekter. Utifrån senaste årens rättsutveckling torde det numera finnas goda möjligheter för 
staten att se över sitt ansvar för de skador som framkommit i Stihkeområdet.
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Summary

“The reindeer never finds peace”: The impacts of Boliden’s mine and the road in the Stihke 
area on Voernese reindeer herding district

This report presents a study of the consequences of the mine in the Stihke area, based on the 
experiences of Voernese Reindeer Herding District. This mine was operated by Boliden from 1976 until 
1988. To date, little is known about the impacts of mining on Sámi land use, including reindeer herding. 
This is, to our knowledge, the first empirical study of the long-term impacts of the mining industry and 
the efficacy of rehabilitation, as experienced by an affected reindeer herding district in Sweden. 

The study was conducted in 2019 and 2020 in a collaboration involving the Voernese Reindeer Herding 
District, Sámiid Riikasearvi (the Swedish Sámi Association) and the Stockholm Environment Institute, 
based on participatory action research methodology and Indigenous research ethics. Data was generated 
primarily through interviews, workshops, document analysis, and GIS mapping. In this report, we focus on 
Voernese Reindeer Herding District and do not address the impacts of the mine on other districts or on 
those Sámi not engaged in reindeer herding. 

The results demonstrate that the mine has had substantial consequences, both during and after its 
operation. Voernese Reindeer Herding District carries out reindeer herding together with neighboring 
Vilhelmina Södra Reindeer Herding District, on whose lands the mine was located, and it has hence been 
affected by land dispossession, disturbances, and damages to the pasture at the site. Today, the main 
impacts are caused by the road that was constructed in previously roadless territory, and by tourism. 
These impacts create considerable additional workload and costs for the herders, as well as stress and 
anxiety in the community, and leads to a loss of traditional Sámi knowledge of the land. Herding activities 
are also constrained by drill pipes and scrap iron that were left behind after prospecting activities carried 
out by the Swedish Geological Survey prior to the construction of the mine. Moreover, this study shows 
how in the 1970s the Voernese Reindeer Herding District was excluded from planning decisions for the 
mine, and the district once again finds itself marginalized in the planning process for  re-opening the 
mine, this time by a different company, namely Vilhelmina Mineral. 

The results of this study help to correct a common misunderstanding in both political and public debate 
about mining, namely that it can co-exist with reindeer herding without significant impacts. They also 
contribute to an understanding of the geographical extent of the impacts of mining and associated 
infrastructure: that is to say, mines have consequences for reindeer herding districts beyond the specific 
district where a mine is located. In a wider perspective, this study offers yet an example of how mining 
companies and the state marginalize Sámi knowledge and abuse the participation of reindeer herding 
districts during environmental assessments. 

These issues have their roots in insufficient protection for Sámi rights within Swedish legislation. They 
also owe to the ambiguous role of the state in navigating conflicts of interest, specifically between 
a duty to protect Sámi rights and promoting socio-economic objectives. The failure of the state to 
take responsibility for the issues experienced by Voernese Reindeer Herding District demonstrates 
that the colonial exploitation of natural resources in Sápmi is far from a historical problem – it is 
happening right now. For instance, the state has made no effort to review whether the limited financial 
compensation offered in the 1960s and 1970s corresponds to the actual damages suffered by the 
reindeer herding district.  

In the short-term, many improvements could be made through specific interventions to address the 
problems experienced by Voernese Reindeer Herding District in the Stihke area. The municipality and the 
county administrative board could act to mitigate the impacts of tourism and recreational activities. The 
government could also task the Swedish Geological Survey to clean up after its prospecting activities. 
Yet the main issue arising from this study is the need for the state to develop a comprehensive strategy 
to review, and provide redress for, the many impacts of Boliden’s mine, including the effects of the 
associated road. Recent legal developments on Sámi rights should offer ample opportunity for the state 
to review its responsibility for the damages wrought in the Stihke area.
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1. Introduktion

1 Se exempelvis Lawrence & Kløcker Larsen (2017).
2 Åhrén (2016).
3 Ruggie (2013).
4 Det senaste och mest uppmärksammade exemplet i det detta avseende är Högsta domstolens beslut i Girjasmålet (T 853-18) 

som erkände Girjas samebys ensamrätt att bestämma över upplåtelser av jakt och fiske på grund av urminnes hävd. 
5 Se exempelvis Europarådets resolution den 12 sept. 2018 (Resolution CM/Res(2018)9) och yttrandet den 26 nov. 2020 från 

FN:s kommitté för eliminering av rasdiskriminering i fallet Rönnbäcken. CERD/C/102/D/54/2013).
6 Raitio m.fl. (2020).

Det råder i dag ett stort kunskapsglapp angående effekterna av gruvindustri på samisk 
markanvändning, inklusive renskötseln. De konsekvensanalyser som rutinmässigt genomförs i 
samband med planerade projekt försöker visserligen förutspå de framtida konsekvenserna av 
en exploatering, men problemet är att vi oftast inte vet vad som händer efteråt, hur det faktiskt 
har blivit för samebyarna på platser där en gruvetablering har ägt rum. Konsekvensanalyser 
är dessutom vanligtvis framtagna av exploatörer eller konsulter, som inte har intresse eller 
tillräcklig kompetens för att ta hänsyn till samebyarnas traditionella kunskap.1 Det finns alltså 
av flera skäl ett stort behov av forskning som, tillsammans med berörda samebyar, undersöker 
de faktiska konsekvenserna av gruvindustrin för renskötseln och den samiska kulturen.

Med denna utgångspunkt presenterar denna rapport en studie av Voernese samebys 
erfarenheter av konsekvenserna av gruvan i Stihkeområdet, som drevs av Boliden Mineral AB 
1976–1988. Men denna rapport handlar samtidigt inte bara om en enstaka sameby, utan det 
är viktigt att placera in denna studie i ett större globalt sammanhang. Urfolk världen över har 
under det senaste årtiondet upplevt ett ökat erkännande av sina rättigheter till traditionella 
marker och naturresurser. Denna utveckling har främst ägt rum genom en riktningsförändring 
i internationell rätt, där ett flertal konventioner förtydligat staters skyldigheter och företags 
ansvar när beslut fattas som berör urfolk. Exempelvis har det skett en utveckling av förståelsen 
för staters skyldighet att skydda urfolks materiella rättigheter till sin egendom, att utöva 
sin kultur, och deras processuella rättigheter till effektivt deltagande i beslut som berör 
dem.2 Företag förväntas också respektera dessa rättigheter, särskilt i situationer där stater 
inte själva efterlever sina skyldigheter.3 Även nationellt sett har många landvinningar skett, 
främst framdrivna av rättsprocesser där urfolk lyckats vinna gehör i domstolar, genom olika 
rättighetstvister. Så har också skett i Sverige, där samernas rättigheter de senaste åren har fått 
ett allt större erkännande, och då särskilt samebyarnas renskötselrätt.4 

Parallellt med detta pågår emellertid en annan utveckling som hotar att underminera dessa 
framgångar, nämligen en politisk agenda som förespråkar en ökad utvinning av naturresurser 
på bekostnad av de urfolk som verkar och bor inom de aktuella områdena. I Sverige är denna 
diskrepans extra tydlig då många av normerna inom urfolksrätten ännu inte har integrerats 
i svensk lagstiftning – något som Sverige har fått återkommande kritik för av internationella 
expertorgan.5 Exempelvis saknar sektorslagstiftningen (minerallagen, miljöbalken) mekanismer 
för samiskt deltagande i tillståndsprocessen, liksom även krav på en heltäckande analys av 
de möjliga effekterna av gruvexploateringar på samebyars markanvändning.6 Dessa brister för 
med sig omfattande konsekvenser: När det saknas kunskap om de möjliga effekterna av en 
gruvetablering är det omöjligt för en sameby att ta ställning till om man vill ge sitt samtycke 
eller inte; exploatörer och investerare kan inte bedöma riskerna i projektet, det vill säga om de 
bryter mot samiska rättigheter; och svenska staten kan i sin tur inte säkerställa efterlevandet 
av sina skyldigheter – vare sig mot urfolket samerna som kollektiv eller gentemot de enskilda 
rättighetshavarna i en sameby. 

Det är utifrån detta sammanhang som vår rapport har skrivits och vår förhoppning är nu att 
den kan bidra till en mer informerad debatt om de faktiska konsekvenser som gruvnäringen 
har för samebyar.

http://m.fl
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1.1 Syfte

7 Samebyn har under perioden 2011–2019 lämnat in fem yttranden genom sitt juridiska ombud på SSR. Se exempelvis SSR, 
2019. Yttrande avseende ansökan om bearbetningskoncession samt därtill ingiven kompletterande konsekvensbeskrivning, 
yttrande till Länsstyrelsen Västerbottens län.

8 Forskningsbidrag med diarienummer 2017-00683. Projektets andra delar studerade den kunskap som finns inom den 
vetenskapliga litteraturen samt industrins miljökonsekvensanalyser.

Det övergripande syftet med forskningen har varit att belysa följande forskningsfråga: Hur har 
gruvan och vägen över Stihkeområdet påverkat Voernese sameby? Frågan är brett ställd och 
innefattar såväl påverkan på renskötsel och markanvändning, som ekonomiska, sociala och 
kulturella effekter. Vi har även undersökt hur samebyn upplevt bolagens agerande gentemot dem 
själva och vilka möjligheter samebyn har haft att kunna delta i beslutsprocessen.

I denna rapport fokuserar vi på kunskapsluckan kring de faktiska effekterna av Bolidens gruva 
i Stihkeområdet och dess följdeffekter. För mer information kring samebyns syn på möjliga 
framtida effekter av en eventuell ny gruva hänvisas till de yttranden som samebyn har lämnat in 
under den pågående tillståndsprocessen för Vilhelmina Minerals ansökan.7

Studien ingår i forskningsprojektet ”Syntes av olika kunskapskällor om påverkan från 
gruvverksamhet” (2018–2021), finansierat av det svenska forskningsrådet Formas.8 Studien 
har styrts gemensamt av Stockholm Environment Institute (SEI) och Svenska Samernas 
Riksförbund (SSR) samt de deltagande samebyarna. Utöver denna studie med Voernese sameby 
har även Vilhelmina Södra sameby deltagit (likaså med fokus på den nedlagda Stihkegruvan) 
och Muonio sameby (med fokus på gruvan i Kaunisvaara). Resultaten från varje sameby 
redovisas i separata rapporter. 
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2. Metod

9 Detta med inspiration från bland annat principer för deltagande aktionsforskning, se t.ex. Greenwood & Levin (2007).
10 Villkoren för samverkan, inklusive hantering av intervjudata och publicering av resultat, fastställdes inledningsvis med 

samebyn i ett samarbetsavtal. Alla intervjupersoner fick inför intervjuarna genom en skriftlig samtyckesblankett lämna sitt 
fria och på förhand informerade samtycke. Här kunde de också informera om sina preferenser angående anonymitet, lagring 
av intervjudata och huruvida de önskade att granska och godkänna sitt transkriberade intervjumaterial.

11 Brinkmann & Kvale (2015).
12 Thomsen & Brinkmann (2009).

Studien genomfördes 2019–2020 i ett samarbete mellan samebyn, Svenska Samernas Riksförbund 
och Stockholm Environment Institute, grundat på metodik från deltagande aktionsforskning och 
baserat på forskningsetiska principer för urfolksforskning.9 Vi som står bakom denna rapport är alltså 
ett flertal renskötare och medlemmar i Voernese sameby, Maria Boström, handläggare på SSR med 
mångårig erfarenhet av att stötta samebyar i hanteringen av konkurrerande markanvändning, samt 
Rasmus Kløcker Larsen, seniorforskare på SEI med fokus på markkonflikter och urfolksrättigheter. 
Arbetet har stöttats av Jenny Wik Karlsson, SSR:s förbundsjurist. Rapporten har genomgått 
intern granskning vid SEI.

Forskningen hade som ambition att ta så stor hänsyn som möjligt till den traditionella kunskapen 
hos samebymedlemmarna. Utgångspunkten för studien har varit forskningsetiska principer för 
urfolksforskning i en samisk kontext. Detta innebär bland annat att studien styrdes gemensamt 
av samebyn, SSR och SEI. SSR:s Markanvändningsgrupp (expertgrupp inom organisationen) har 
konsulterats kring urvalet av de två gruvprojekten och de tre samebyarna som ingått i projektet 
samt kring formuleringen av intervjufrågorna. Samebyns styrelse har granskat rapporten för 
godkännande inför publicering.10

Datainsamlingen bestod av en kombination av kvalitativa samhällsvetenskapliga metoder.11 Arbetet 
inleddes med ett introduktionsmöte med samebyns styrelse (maj 2019). Därefter genomfördes semi-
strukturerade intervjuer med samebyns medlemmar (juli–oktober 2019). Resultaten diskuterades 
slutligen på en heldags workshop där vi gjorde en gemensam kvalitetsgranskning av resultaten (aug. 
2020). Deltagandet på denna workshop fick på grund av restriktioner införda i samband med den 
pågående corona-pandemin begränsas till en mindre arbetsgrupp bestående av fyra personer som 
hade intervjuats eller ingick i samebyns styrelse. Slutligen genomfördes ett flertal digitala arbetsmöten 
för att färdigställa rapporten. 

Intervjuer genomfördes med fyra personer från samebyn: en kvinna och tre män. Två av dessa var 
vid tidpunkten för intervjun fortfarande aktiva i renskötseln, två hade gått i pension. En person 
var i åldersintervallet 26–45 år, och de andra tre över 46 år. Urvalet av intervjupersoner gjordes av 
samebyns styrelse, med fokus dels på att nå de som hade direkta erfarenheter av gruvans påverkan, 
dels på att eftersträva så god spridning som möjligt sett till ålder och kön. Som beskrivs nedan (avsnitt 
3) är samebyn liten sett till antalet medlemmar och ansvariga renskötare, urvalet av intervjupersoner 
utgör därför en betydande andel av samebyn. 

Intervjufrågorna arbetades fram utifrån befintlig kunskap om påverkan av konkurrerande 
markanvändning på renskötseln. De organiserades i fyra teman, som också används nedan för 
summering av resultaten: 1) effekter på renen och betesmarkerna, 2) ekonomiska effekter, 3) sociala 
och kulturella effekter samt 4) erfarenheterna av bolagens agerande. Utöver de gemensamma 
frågorna användes även uppföljande frågor som bestämdes på plats, utifrån vad som framkom i 
samtalen; detta för att hjälpa varje intervjuperson att beskriva sina upplevelser så detaljerat som 
möjligt och säkerställa att vi verkligen förstått innebörden. En viktig utgångspunkt var här att 
intervjupersonerna själva skulle få definiera vilka effekter som var relevanta att belysa, baserat på 
deras egna erfarenheter. 

För att stötta minnesprocessen hos intervjupersonerna tog vi inför intervjuerna fram en kort tidslinje 
över gruvprojektet och även ett flertal kartor som intervjupersonerna kunde peka och rita på för 
att återge sina berättelser.12 Efter intervjuerna sökte vi reda på relevant sekundärt material. Detta 
inkluderade dokument från samebyn, myndigheter, bolag samt tidigare forskning och statistik. 

http://t.ex
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Vid behov stämdes vissa faktamässiga frågor kring gruvprojektet och tillståndsprocessen av med 
personal på myndigheter och bolag.

En del av analysen av gruvans påverkan på samebyns markanvändning handlade om att 
undersöka inte bara den direkta markförlusten utan även den så kallade störningszonen runt 
exploateringarna. Här förlitar vi oss på naturvetenskaplig forskning kring renars beteende 
som påvisat att även om enstaka individer kan befinna sig nära en exploatering så undviker 
majoriteten av renhjorden vanligtvis störningszonen.13 Storleken på störningszonen varierar 
beroende exempelvis på vilken typ av störning det handlar om och hur den lokala geografin är 
beskaffad. Bedömningen måste därför anpassas utifrån renskötarnas egen kunskap. I tabellen 
nedan (Tabell 1) redovisas de störningszoner som tillämpas i denna rapport, fastställda utifrån 
samebyns erfarenheter och med beaktning av forskningsresultat från andra platser. 

Det är här viktigt att poängtera att begreppet ’störningszon’ är utvecklad av forskningen som 
ett försök att hjälpa utanförstående att förstå den påverkan en exploatering har på renskötseln. 
Det kan därför inte användas till att kommunicera ett samiskt perspektiv på markanvändningen 
och renskötseln. Trots denna begränsning har samebyn ändå valt att försöka uppskatta vissa 
störningszoner, i syfte att det kan hjälpa läsaren att bättre förstå omfattningen av den påverkan 
som samebyn upplever.

Avsnitten som följer är baserade på den insamlade informationen på följande sätt (om ingen 
annan källa anges): Avsnitt 3 använder samebyns kunskap om sin egen verksamhet och 
markanvändning. Avsnitt 4 om projekt och tillståndsprocess är skrivet utifrån en granskning av 
dokument från myndigheter, bolag med mera. Avsnitt 5 summerar samebyns erfarenheter av de 
konsekvenser som gruvan och vägen över Stihkeområdet fört med sig. 

13 För en genomgång av forskningen ang. störningszoner se t.ex. Skarin och Åhman (2014).

Tabell 1. Uppskattade minimala störningszoner.

Intrång
Minimal 

Störningszon
Motivering

Väg 1,5 km
Enligt samebyns erfarenhet av minimal störningszon. Detta gäller biltrafiken och inte 
folk som kliver ur bilen, då blir störningszonen större.

SGU-vägar/turistleder 0,5 km
Enligt samebyns erfarenhet av minimal störningszon. I vissa fall kan störningszonen 
vara större, t.ex. vid ökat besökstryck. Forskningen har påvisat upp till 12 km 
störningszon (Skarin och Åhman, 2014).

http://t.ex
http://t.ex
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2.1 Begränsningar
Studien har ett antal viktiga begränsningar.

I enlighet med syftet (se ovan) och den valda metodiken för studien, redovisas samebyns 
erfarenheter i denna rapport och inte andra aktörers.

Rapporten belyser de konsekvenser som lyfts av intervjupersonerna. Många konsekvenser 
kan dock vara svåra att beskriva inom ramen för en kort forskningsstudie. Särskild de 
konsekvenser som är kopplade till upplevelser av förtryck eller rasism kan vara smärtsamma eller 
traumatiska för samebymedlemmar att diskutera. Därutöver har inte samebyn alla anteckningar 
och mötesdokument sparade, vilket beror på många olika faktorer. En viktig orsak är att 
mötesanteckningarna oftast skrivits av någon annan part än samebyn, och att samebyn sällan 
haft möjlighet att vare sig ta del av dessa underlag eller justera dem. 

Fokus i denna studie är på just Voernese samebys erfarenheter. Gruvprojektets påverkan på 
andra samebyar behandlas inte (exempelvis förväntas Vilhelmina Södra sameby och Tjåehkere 
sijte renbetesdistrikt i Norge att påverkas av förslaget till ny gruva i Stihkeområdet). 

Forskningen har fokuserat på gruvindustrins påverkan på samebyn och dess markanvändning. 
Konsekvenserna för icke-renskötande samer i området har därför inte inkluderats.

Studien tar sin utgångspunkt i att samiska rättigheter och renskötselrätten bör respekteras, 
men gör ingen utredning av gruvindustrins påverkan på dessa rättigheter. En separat rättslig 
utredning om detta kan därför behövas, där fokus bland annat läggs på möjligheterna att utöva 
renskötselrätten och möjligheten att effektivt delta i beslutsprocessen.

Fokus har här varit på de konsekvenser samebyns medlemmar har erfarit och som vi kunnat 
beskriva genom projektgruppens samhällsvetenskapliga kompetens. Vi har saknat den 
nödvändiga tekniska kunskapen att närmare granska ett antal andra möjliga konsekvenser 
kopplade till olika miljöaspekter, som exempelvis gruvprojektets påverkan på vattenkvaliteten, 
säkerheten kring de vattentäckta dammarna och föroreningar som ansamlats i sedimenten. 

Slutligen har fokus legat på effekterna av gruvan som Boliden drev i Stihkeområdet under 
perioden 1976–1988. Detta ger en del lärdomar som är av vikt även för bedömningen av de 
möjliga konsekvenserna av förslaget till en återetablering av gruvan, som har framförts av 
Vilhelmina Mineral. Denna rapport får dock inte betraktas som en konsekvensanalys för det nya 
projektförslaget, för detta krävs en egen studie.  
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3. Samebyn och dess markanvändning

14 Renskötsel har bedrivits i gränstrakterna mellan Sverige och Norge långt innan det fanns någon riksgräns mellan länderna. 
Sedan 1883 har svenska och norska samers rätt till renbete i grannlandet reglerats genom överenskommelser mellan Sverige 
och Norge. 1972 års konvention upphörde att gälla 2005. I väntan på en ny konvention regleras rätten till renbete över 
nationsgränsen av lappkodicillen, som är en del av den gränstraktat som träffades mellan Sverige och Danmark-Norge år 1751. 

15 De flesta medlemmar i Voernese sameby är aktiva inom renskötselarbetet, men med ”aktiv renskötare” menas de som har 
renskötsel som sin huvudsakliga sysselsättning. Men för varje aktiv renskötare tillkommer i regel en hel familj och släkt som 
även de är involverade i och beroende av renskötselarbetet på något sätt. 

Voernese sameby är den nordligaste samebyn i Jämtlands län. Det är en fjällsameby som i norr 
gränsar mot Vilhelmina Södra sameby, i söder mot Ohredahke sameby och i väster mot Tjåehkere 
sijte renbetesdistrikt i Norge. Samebyn har sina åretruntmarker i Strömsunds kommun och 
i Norge. Vinterbetesmarkerna finns i Strömsund, Dorotea, Sollefteå, Ragunda, Örnsköldsvik, 
Kramfors, Härnösand, Timrå och Sundsvalls kommuner (Fig. 1). Samebyn bedriver sommartid 
samrenskötsel med Vilhelmina Södra sameby, det vill säga samebyarnas renar betar båda 
byarnas marker och mycket renskötselarbete görs gemensamt. En av anledningarna till detta 
är att länsgränsen mellan Jämtland och Västerbotten, som utgör gränsen mellan samebyarna, 
inte är någon naturlig gräns. Stihkeområdet är en del av åretruntmarkerna som nyttjas under 
vår, sommar och höst. Genom åretruntmarkerna, i Stihkeområdet, skär en allmän väg som är 
öppen 6 juni till 15 oktober. Från Sipmehkejaevrie (Fig.2) längs Sipmehkejohke (Fig.2) ner mot 
Gaavesjohke (Fig. 2) och till Ankarvattnet finns ett spärrstängsel uppfört genom beslut av 
renbeteskommissionen.14 Området mellan stängslet och riksgränsen är både svenskt och norskt 
betesområde och Voernese sameby har betesrätt där under viss tid av året. Samebyn har även 
betesmarker i Norge. 

Länsstyrelsen i Jämtland har fastställt samebyns högsta renantal till 2300 i vinterhjord. Samebyn 
har cirka 25 medlemmar och 6 aktiva renskötare.15

Figur 1. Översiktskarta. Visar Sverige med Voernese sameby markerad med grått, den svarta cirkeln 
i bildens överkant markerar platsen för det gamla gruvområdet (som alltså är placerat precis norr om 
samebyns nordliga gräns). 
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Stihke är det fjäll som ligger strax öster om Bolidens gamla gruvområde och som har gett 
det svenska namnet på området; Stekenjokk. På sydsamiska betyder Stihke ’platsen där 
renarna självmant samlas’ och äldre i samebyn beskriver området före gruvan och vägens 
tillkomst som ’ett fridfullt ställe’. Landskapet är en stor betesslätt med bra sommarbete för 
renen. Stihkeområdet är inte så brett och terrängen gör att det är ett område som renarna 
behöver passera flera gånger under året när de byter betesland. Området består endast av 
kalfjäll och det öppna landskapet gör att det är vanligt förekommande med stormar året om. 
Snömängden är därför inte lika djup som längre söderut och det lite småkuperade landskapet 
tinar snabbare fram på våren vilket bidrar till det viktiga och tidiga grönbetet som gör 
området till ett viktigt betesområde. 

Landskapet runt omkring är ett samiskt kulturlandskap med en mycket lång historia av samisk 
närvaro. Här finns lämningar från både fångstsamhället och tamrenskötseln.16 Renskötseln har 
lämnat spår i landskapet i form av bland annat kåtatomter, härdar, renvallar, bengömmor, stigar 
och gravar och i området har man vid inventeringar hittat flera sådana lämningar.17 Det finns 
mängder av samiska lämningar i fjällen men de spår som finns efter äldre samisk verksamhet är 
oftast svåra att upptäcka, bland annat eftersom byggnationer förr gjordes av naturmaterial och 
därför återgår till naturen när de inte längre nyttjas. Samebyn berättar om kåtatomter, gravar och 
hornhögar, det senare en rest från den tid då man sågade av hornen efter att tjurarna kastrerats. 
Vid Gaavesjohke (Hamptjärn), finns två lokaler med stalotomter, fem av dem ligger endast några 
meter från vägen och två ligger några hundra meter bort.18 Dessa stalotomter har med hjälp av 
Kol-14-metoden daterats till 800–1200 e.Kr.19

Tidigare hade samebyn sitt sommarviste vid Skåarnja. När vägen över Stihkeområdet drogs så 
flyttades sommarvistet västerut till Raavre (Fig. 2) där många av dagens samebymedlemmar har 
stugor. I området kring Raavre har man funnit flera kåtatomter, mjölkgropar och renvallar, spår 
som visar att det funnits folk i området under mycket lång tid tillbaka.20 I dag märker samebyn de 
flesta kalvar i Jelken på Fjällfjället norr om Stihkeområdet.

Snöfälten på de höga norska fjällen (>1400 m.ö.h.) är viktiga på sommaren för att renen 
ska kunna få svalka och komma undan insekter. Söder om Gaavesjohke har samebyn en av 
sina viktiga passager för att flytta renhjorden över vägen. På en kort sträcka av vägen finns 
parkeringsförbudsskyltar i syfte att underlätta för samebyns överfart.

I maj börjar Trafikverket att göra vägen snöfri från bommen vid Karitjärn och över till Saxåbron 
i Västerbotten.21 På sina ställen är snödjupet då 5–6 meter, ibland ännu djupare. En renskötare 
minns att det vid Gaavesjohke varit ett snödjup på 11 meter en vår. Vägen tas upp med hjälp av 
en stor traktor med snöslunga på som skär sig fram genom snön, och bildar flera meter höga 
lodräta väggar efter sig, för att vägen ska kunna öppnas för allmänheten på Sveriges nationaldag 
(6 juni). När vägen öppnas varje år får det stora konsekvenser för renskötseln, vilket beskrivs 
nedan (se avsnitt 5.1). 

Vid det gamla gruvhålet finns en stor grusparkering för folk att campa på med sina husvagnar 
och husbilar. På en liten kulle bredvid parkeringsplatsen finns en informationstavla formad som en 
halv kåta. Här ges information om den gamla gruvan på svenska, engelska och tyska men ingen 
information om renskötseln i området eller det samiska kulturlandskapet. 

16 Ljungdahl (2008).
17 Se exempelvis Anderson m.fl. (2003). 
18 Stalotomter är en sorts ålderdomliga kåtalämningar, ovala och omslutna av en tydlig vall, något nedsänkta under markytan 

med eldstad i mitten. Se mer i Ljungdahl (2008). 
19 Heinerud (1996). 
20 Ljungdahl (2008).
21 Detta gäller väg Z824 och som vid länsgränsen till Västerbotten byter namn till AC1067.

http://e.Kr
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14 Stockholm Environment Institute

Det gamla gruvområdet (se punkt 3 på kartan, Fig. 2) ligger precis norr om samebyns nordliga 
gräns. Området tillhör samebyns åretruntmarker. Här föds renkalvarna och här betar renarna 
för att återhämta sig efter den tuffa vintern och för att bygga upp sig inför höstens brunst och 
kommande vinters utmaningar. Renen väljer själv var den vill kalva och vajan söker sig ofta 
tillbaka till det område som hon själv föddes i och där hon under åren fött sina kalvar. Renarna 
är mycket känsliga för störningar under kalvningstiden då störningar kan resultera i att vajan 
(honrenen) kastar (aborterar) kalven eller lämnar den nyfödda kalven om hon blir störd av 
exempelvis skidåkare i området.

Renskötselåret delas in i åtta olika årstider och börjar på våren när renkalvarna föds (för mer 
information om renskötselåret i Voernese sameby, se bilaga 1.) Renskötseln är mycket föränderlig 
över tid och under året. Den styrs av säsongsvariationer och väder, och inte kalendern, och 
ändras med samhällets förändringar. I den här rapporten ligger fokus på det gamla gruvområdet 
vid Stihke och närliggande områden varför områden längre bort har fått mindre utrymme. Detta 

Figur 2. Stihkeområdet med den geografi som nämns i rapporten. Samebyns gräns är markerad med röd linje. Jelken (1), Froskon (2), gamla 
gruvområdet (3) Stihke (4), Gaavesjohke (5), Skåarnja (6), Raavre (7), Karitjärn (8).
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betyder dock inte att de är mindre betydelsefulla, utan varje område har sitt värde och syfte 
beroende av årstid och väder. Renskötseln bygger på att markerna brukas genom växelbetning 
och därför är det viktigt med flexibilitet och tillgång på många olika marker att bruka under året. 
Varje område utgör en viktig funktion och mellan dessa områden strövar renarna fritt eller flyttas 
aktivt av renskötarna. Årstid, väder och tillgång till bete styr vart renarna söker sig för att beta. 
Det är renens starka instinkter som driver den, instinkter som påverkas av årliga variationer och 
som gör att det svårt att riktigt förutsäga renens rörelser. 

22 Österlin och Raitio (2020). 
23 Enligt Sandström m.fl. (2016) har andelen skogsmark klassificerad som lavtyp (> 50% täckning) minskat med 71 % mellan 1953 

och 2013.

3.1 Konkurrerande markanvändning
Trycket från konkurrerande markanvändning på renskötselns betesmarker i norra Sverige har 
ökat kraftigt de senaste åren.22 Den ökande fragmenteringen av landskapet orsakar problem 
då betesmarkerna styckas upp. Renens naturliga vandringsmönster störs, vilket på olika sätt 
kan skapa stress hos renarna och styra dem åt oönskat håll. Detta avsnitt redovisar i korthet 
hur Voernese sameby påverkas av en rad yttre omständigheter, som skogsbruk, rovdjur, 
turism, jakt och vindparker. Denna samlade bild av kumulativa effekter är viktig att tydliggöra 
för att kunna förstå vilka konsekvenser gruvan har på Stihkeområdet. Avsnittet är långt ifrån 
heltäckande och syftar endast till att ge läsaren insikt i hur gruvans påverkan samverkar, och 
har samverkat, med en rad andra intrång som samebyn står inför. Hur gruvan påverkat samebyn 
behandlas nedan (avsnitt 5).

Skogsbruk bedrivs i stort sett över hela samebyns betesområde, förutom på fjällen. Men även 
den fjällnära skogen är till stora delar avverkad, vilket påverkar tillgången av hänglavsbete. 
Skogsbrukets påverkan på Voernese sameby är stor. Renar behöver ha tillgång till lavrik skogsmark 
under vintersäsongen för att överleva den hårda subarktiska vintern. Renskötselområdena har 
påverkats enormt mycket av det moderna skogsbruket, vilket har gjort vinterbetesmarkerna till 
’flaskhalsen’då tillgången på naturbete begränsas.23 Det är därför av stort vikt att större hänsyn 
tas till lavbetet och att både marklav och trädlav värnas. Skogsbrukets skötselmetoder, som 
kalavverkningar, contortaplantage och gödsling, är åtgärder som samtliga orsakar stor betesförlust 
för samebyn, även på längre sikt. Det tar lång tid innan markerna återfår samma betesvärde 
som de hade före åtgärderna, om det alls sker. Betesförluster uppstår därmed och tillgången till 
alternativa betesområden begränsas inom de olika årstidsmarkerna. Renskötseln är i dag beroende 
av att ha tillgång till gamla skogar rika på hänglav för att ha som reservskafferi när markbetet blir 
låst under ett istäcke eller större snödjup. De senaste vintrarna har detta varit extra uppenbart, 
och med de klimatförändringar som nu sker förväntas behovet bara öka. 

Klimatförändringarna är en utmaning både för renskötseln och för renen som är anpassad till 
det arktiska livet. Direkta effekter kan exempelvis vara betesbortfall och påverkan på renens 
hälsa. Det ändrade klimatet gör också att betesperioderna inte längre följer samma mönster 
som tidigare. Vårarna kommer allt tidigare och tidigare nere på skogslandet, ibland redan i mars 
månad. När snön försvinner där måste samebyn, som nämnts ovan, samla ihop renarna och flytta 
upp dem mot fjällen, då det är svårt att vakta renarna på barmark i skogen och skydda dem mot 
rovdjur. Renarna kommer därför idag upp till fjälls tidigare, redan i slutet av mars om man har otur. 
Våren har då inte nått fjällområdena ännu och renarna möts av full vinter. Klimatförändringarna, 
tillsammans med exempelvis skogsbruket, ändrar markerna och det som samebyarna idag 
betraktar som sämre land kan i framtiden vara det bästa som finns att tillgå. Klimatförändringarna 
orsakar även att fjället på senhösten kan få en skorpa med is över sig så att markbetet inte går 
att nå. Då behöver samebyn flytta ner på skogslandet även om snön där ännu inte har lagt sig. 
Andra effekter som redan märks är isarnas sämre kvalitet, något som både utgör en hälsorisk för 
renskötarna samt försvårar flytten av renar mellan vissa betesområden under vintern.

http://m.fl
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Inom samebyns område finns större turistanläggningar i Borgafjäll och Blåsjön, och i 
grannsamebyar i Klimpfjäll och i Saxnäs, vars besökare enkelt kommer in på Voernese samebys 
marker. Både Borgafjäll och Saxnäs är två turistorter som expanderar med flera nya stugområden 
i dagsläget. Samebyn ser en ökning av skoterturism, toppturare, kiteåkare, cyklister, både 
längs vägen och ute i terrängen, hundspann, fågelskådare, fiskare och många andra aktiviteter. 
I turistområdena görs ökade satsningar för att locka turister året runt, med till exempel 
mountainbikeleder. Som vi förklarar nedan i detalj bröts vägen över Stihkeområdet för att det 
skulle vara möjligt att öppna gruvan, vägen har sedan medfört ett stort tryck från besöksnäringen 
då området blivit mycket lättillgängligt. Dessa effekter representerar en viktig del av den 
påverkan som gruvan haft på samebyn; vi återkommer till dessa effekter nedan (avsnitt 5).

Sommaren 2020 när reserestriktioner gällde på grund av covid-19 blev besökstrycket extra stort i 
området, både i form av ökad trafik längs vägen över Stihke samt en kraftig ökning av det rörliga 
friluftslivet. Befintliga stigar blev exempelvis mer upptrampade och besökarna skapade nya stigar 
till fjälltopparna. 

De skidåkare som är i området under april och maj då vägen är stängd, exempelvis skidklubbar 
som har träningsläger, kommer vanligtvis in via Västerbotten och parkerar vid bommen vid Saxån. 
De som kommer söderifrån och som parkerar vid bommen i Karitjärn är mestadels norskar som 
ska skida in och fiska på sjöarna Sipmehkejaevrie och Jetnamsvattnet då det är enklare att ta sig 
till de norska vattnen från svensk sida.

Området har under lång tid varit utsatt för äggplundring och sedan 2018 har länsstyrelsen i 
Jämtland beslutat om tillträdesförbud, från den 10 juni till och med den 10 juli, utanför väg, från 
Karitjärn till länsgränsen, och utanför angivna parkeringsplatser på den södra Jämtlandssidan.24 
Detta fågelskyddsområde ingår i naturreservat Skåarnja, som bildades av länsstyrelsen 2017 och 
som har en yta på 366 kvadratkilometer inom Strömsunds kommun. I förbudsperioden patrulleras 
vägen av naturbevakare och polis. Länsstyrelsen i Västerbotten har inte fattat något sådant 
beslut för den del av vägen som går i Västerbotten. År 1993 fattade staten beslut om att upplåta 
statens marker ovan odlingsgränsen, i Västerbotten och renbetesfjällen inom Jämtland, för 
småviltjakt för alla svenska samt utländska medborgare.  På grund av vägen är området oerhört 
lättillgängligt för ripjägare som ofta kommer i större sällskap och jagar med lösa jakthundar. 
Småviltjägarna utgör ett störningsmoment på renen och renskötseln från andra halvan av augusti 
månad, när det är lovligt att släppa hundar lösa och att jaga. Särskilt under höstens ripjakter 
utsätts samebyn för ett hårt tryck med en stor mängd jaktdygn.25

Samebyn är också påverkad av ett högt rovdjurstryck, och det i hela samebyns område. På 
samebyns marker finns, lo, järv, björn och örn och enstaka vargar, alla är de rovdjur som jagar 
och dödar renar. Även rödräv, fjällräv och korp jagar renkalvar på våren. Angrepp från rovdjur 
orsakar döda och skadade renar. Rovdjuren jagar på olika sätt. Björnen äter till exempel upp hela 
djuret medan järven skadar, sargar och plågar renarna utan att döda dem. Rovdjur i närheten 
av en renhjord medför att hjorden stressas och skingras, vilket leder till svårigheter att bevaka 
och skydda renarna mot andra hot och faror som järnvägar och biltrafik. Det här orsakar mycket 
merarbete och bidrar till oro och stress hos renskötaren och dennes familj, i slutändan är det ju 
renägarens privatekonomi som drabbas.

Det har funnits planer på att bygga en vindpark vid det gamla gruvområdet, från det norska 
företaget Fred Olsen Renewables, men ansökan avslogs. Däremot är samebyn hårt drabbad 
av flertalet vindparker på vinterlandet. Dessa orsakar betesförluster, störningar som stressar 
renarna, problem vid uppsamling och flytt av renar samt medför ett arbetsmiljöproblem för 
renskötarna när de tvingas köra in nära eller i vindparkerna och riskerar att utsättas för iskast 
från vindsnurrorna.

24 Länsstyrelsen i Jämtland (2018).
25 Samebyns uppfattning är att samebyns rättigheter till jakt och fiske är starkare än staten hittills erkänt, precis som Girjas 

sameby har fått bekräftat i Högsta domstolens beslut i Girjasmålet (T 853-18). 
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Samebyn upplever även ett stort tryck från diverse forskningsprojekt i området, liksom 
guidningar, fågelskådare och andra liknande aktiviteter eftersom kalfjällsområdet är så 
lättillgängligt. Det saknas en övergripande samordning i frågan om vad, när och hur alla 
aktiviteter och ingrepp ska få ske.  
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4. Gruvan i Stihkeområdet: projekt och tillståndsprocess

I detta avsnitt ger vi en översiktlig summering av historien bakom gruvetableringen i 
Stihkeområdet. Vi skiljer mellan två perioder, etableringen och efterbehandlingen av Bolidens 
gruva under perioden 1976–1990 samt de händelser som ägt rum från 2005 tills idag med 
planerna på att återuppta brytningen i ett nytt gruvprojekt. För att hjälpa läsaren presenteras 
inledningsvis en kort tidslinje över de mest väsentliga händelserna (Box 1).

BOX 1. TIDSLINJE ÖVER VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖR PÅ 
STIHKEOMRÅDET.

1910-talet: SGU upptäcker fyndigheten.

1971: Stekenjokksutredningen tillsätts.

1973: Staten upplåter gruvrätten till Boliden.

1976: Boliden sätter gruvan i drift.

1988: Gruvan stängs p.g.a. lönsamhetsproblem.

1988–1990: Boliden genomför efterbehandling.

2005: International Gold Exploration (IGE) AB ansöker om undersökningstillstånd.

2011: IGE Nordic AB överlåter undersökningstillståndet till Northfield Exploration AB som 
byter namn till Vilhelmina Mineral och ansöker om bearbetningskoncession.

2013: Boliden påbörjar nya insatser för återvegetering.

2014: Bergsstaten avslår Vilhelmina Minerals ansökan om bearbetningskoncession.

2019: Golder Associates skickar på uppdrag av Vilhelmina Mineral in en komplettering 
av ansökan om bearbetningskoncession. 

2020: 95 % av aktierna i Vilhelmina Mineral säljs till Bluelake Mineral AB, som under 2021 
försöker köpa resterande aktier
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4.1 Bolidens gruva och efterbehandling (1976–1990)

26 1972: 5 Ds Stekenjokksutredningens rapport.
27 Enligt ramavtal mellan staten och Boliden AB, 19 januari 1972.
28 Kungl. Maj:ts proposition nr 52 år 1973, prop. 1973:52.
29 Detta stycke om efterbehandlingen har stämts av med Andreas Vallmark, Boliden, som även varit behjälplig med tillgång till 

dokumentation. 
30 Boliden Mineral AB (1989). 
31 Boliden Mineral AB (2020). 
32 Enetjärn Natur (2018). 

Fyndigheten upptäcktes under 1910-talet av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). På uppdrag 
av regeringen undersökte Boliden Mineral AB, idag Sveriges största privatägda gruvföretag, under 
1960-talet möjligheten till gruvdrift i området. 1971 tillsattes den så kallade Stekenjokksutredningen 
vars syfte var att bedöma en eventuell gruvöppning både ur ett företagsekonomiskt och 
ett samhällsekonomiskt perspektiv.26 Undersökningen konkluderade att brytning i området 
inte var lönsam men regeringen beslöt att en gruva ändå skulle öppnas som en del av en 
arbetsmarknadspolitisk satsning. 

Staten upplät genom ett ramavtal i januari 1973 gruvrätten till Boliden på arrende.27 Genom detta avtal 
erhöll Boliden även direkta bidrag och statsgaranterade lån genom kunglig förordning.28 Staten åtog 
sig i sin tur en rad förpliktelser för att möjliggöra projektet, bland annat etableringen av nödvändiga 
vägförbindelser för gruvans transporter. Koncessionen beviljades utifrån Gruvlagen (1974:342), vilken 
senare ersattes med den idag gällande minerallagen. Den 12 januari 1976 satte Boliden gruvan i drift 
och gruvan var sedan aktiv fram tills 1986 då beskedet kom att gruvan skulle läggas ner på grund av 
lönsamhetsproblem. I november 1988 stängdes gruvan efter att det hade brutit 7,1 miljoner ton malm.

Efterbehandlingen pågick under perioden 1988–1990.29 Den innefattade bland annat 
nedmontering av byggnader, översvämning av dagbrottet, vattentäckning av sandmagasinet 
och förstärkningsåtgärder på dammarna.30 Ett flertal vattenståndsrör och mätbrunnar har 
också installerats för att mäta vattennivåer och vattenkvalitet. Boliden lät senare, under åren 
2013–2017, Enetjärn Natur (Ecogain) genomföra ett antal metodförsök i gruvområdet inför framtida 
återetablering av vegetationen. Försök som påvisade ett behov av uppluckring av markytan 
och tillförsel av näringsämnen för att möjliggöra återvegetering. Som näringsmedium har 
föreslagits avloppsslam från Klimpfjäll. 31 En del av efterbehandlingen handlar om återetablering 
av vegetationen i den avslutade moräntäkten och ytorna runt dagbrottet, med växter för renbete, 
inklusive gräs och buskväxter som dvärgbjörk. Boliden har i samarbete med Ecogain under 2020 
utfört planerad återvegetering med syfte att återskapa en vegetationssammansättning inom 
gruvområdet som motsvarar renbetet i den omgivande terrängen.32 

Gruvan var belägen på Vilhelmina Södra samebys åretruntmarker, vid Stihke, ett kalfjällsområde 
i Västerbottens och Jämtlands län vars högsta punkt ligger 876 meter över havet. Ingången till 
gruvan låg i Västerbotten och en av orterna kom med åren att sträcka sig in i Jämtlands län. I gruvan 
bröts kopparmalm, som var svårbrytbar. Malmen anrikades på plats och transporterades sedan med 
lastbil via Klimpfjäll ner till Lövliden, strax norr om Vilhelmina, där omlastning till järnväg skedde för 
vidare transport till Rönnskärsverken i Skelleftehamn.

Den väg som senare blev känd som ”Vildmarksvägen”, men egentligen heter Z824/AC1067, anlades 
1969 för att hantera just transporterna till och från gruvan. Med andra ord var detta vägbygge, 
i annars obruten fjällterräng, en direkt konsekvens av gruvetableringen (se mer i avsnitt 5). Där 
det gamla gruvhålet var beläget har Trafikverket nu anlagt en stor grusplan för campingturister. 
Området är mycket lättillgängligt för besökare från den 6 juni till 15 oktober då vägen är öppen för 
allmänheten. Det har även hänt att Trafikverket öppnat vägen tidigare vissa år då snödjupet varit 
mindre. Trafikverket plogar vägen från Klimpfjäll upp till bommen vid Saxåbron redan till påsk, något 
som ökar tillgängligheten till kalfjällsområdet redan från april månad trots att vägen då ännu inte är 
öppen för biltrafik från Karitjärn. De vattenspeglar som idag kan ses vid det gamla gruvområdet är 
konstgjorda, en är den så kallade gruvdammen, den andra klarvattenmagasinet. Det finns även en 
kanal som Boliden sprängde fram för att styra om vattenflödet, den bildar än idag en djup ravin där 
vattnet rinner ut i Saxån.
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4.2 Nya exploatörer och planer för återupptagande av brytning (från 
2005 till idag) 

33 Golder Associates (2011). 
34 SGU (2012). 
35 Se även bolagets information på sin hemsida: https://vilhelminamineral.com/sv/foretaget/bakgrund/
36 Se exempelvis pressmeddelande från Vilhelmina Mineral AB, 21 juli 2020, https://investor.vilhelminamineral.com/

pressmeddelanden/vilhelmina-mineral-upphor-med-egna-pressmeddelanden-och-dela-78707 samt från Bluelake Mineral, 
10 mars 2021, file:///C:/Users/rasmus.klocker/Downloads/bluelake-mineral-beslutar-om-apportemission-som-en-del-i-
for-84084_Bluelake_Mineral_Pressrelease_2021-03-10.pdf 

37  Se Bergsstatens beslut 201402-19; Länsstyrelsen Västerbotten yttrande 2011-12-15 och 2013-10-02. 
38 Golder Associates (2019). 
39 Pelagia Nature & Environment AB (2018).

Förberedelser för att återuppta brytningen i den nedlagda gruvan startade 2005 då bolaget 
International Gold Exploration AB (IGE) ansökte om undersökningstillstånd för koncessionerna 
Stekenjokk nr 1 och 2. Ett år senare skickade de även in en ansökan för Stekenjokk nr 5. 
Fyndigheten består av två malmkroppar; Stekenjokk- och Levimalmen. Dessa malmer består av 
koppar, silver, zink, guld och bly.33 Med stöd av bland annat studierna gjorda av IGE utpekade 
SGU i december 2012 fyndigheten Stekenjokk som riksintresse för mineralnäring, vilket ökade 
möjligheten att få tillstånd enligt miljöbalken.34 Bergsstaten gav 2011 sitt medgivande till att IGE 
överlät sitt undersökningstillstånd för Levimalmen nr 1 och Stekenjokk nr 1 och 2 till Northfield 
Exploration AB. Bolaget bytte därefter namn till Vilhelmina Mineral AB och ansökte samma år 
om bearbetningskoncession.35 I juli 2020 såldes 95 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral 
till prospekteringsbolaget Bluelake Mineral AB, som under 2021 öppnar för att köpa upp de 
resterande aktierna (samma bolag har även sökt andra tillstånd för nya gruvprojekt i Sápmi, 
exempelvis i Rönnbäcken genom dotterbolaget Nickel Mountain Resources AB).36 

Både länsstyrelsen i Jämtlands län och Västerbottens län avstyrkte inledningsvis en 
bearbetningskoncession och även Bergsstaten gav, den 19 februari 2014, avslag på bolagets 
ansökan om bearbetningskoncession. Huvudskälet till avslaget var områdets centrala 
betydelse som kärnområde för renskötseln, att det föreslagna gruvprojektet inte var 
förenligt med renskötselns markanvändning samt att renskötseln skulle ges företräde enligt 
hushållningsbestämmelserna i miljöbalken.37 Vilhelmina Mineral överklagade därefter ärendet 
till regeringen som i sin tur återförvisade ärendet till Bergsstaten för ny handläggning med 
hänvisning till att bolaget i mellantiden gjort omfattande förändringar av sin ansökan för 
att bättre ta hänsyn till renskötseln. Konsultföretaget Golder Associates skickade sedan, 
den 5 februari 2019, på uppdrag av Vilhelmina Mineral in en komplettering av ansökan om 
bearbetningskoncession till Bergsstaten.

I sitt nya förslag angav bolaget att de, med avsikten att minimera eller helt undvika ytterligare 
påverkan på renskötseln, nu planerar flera omfattande förändringar i projektupplägget. 
Brytning ska endast ske under jord, malmen ska transporteras för anrikning i Joma, i norska 
Røyrvik, (där Grong Gruber AS 1972–1998 drev en koppar- och zinkgruva), och man ska 
endast bryta under den tid som renskötseln, enligt bolaget, normalt inte bedrivs i området 
(dvs. vintertid).38 Bolaget planerar att bryta cirka 300 000 ton malm under minst 10 år, och 
alltså endast under vintersäsongen. Brytningen ska ske 500–600 meter under jord, och 
även grovkrossningen ska ske under jord vid gruvan. Den grovkrossade malmen ska sedan 
transporteras med lastbil söderut längs med vägen via Stora Blåsjön till Norge för anrikning 
i Jomagruvan. Detta ska enligt bolaget föranleda runt 56 transporter, tur och retur, dagligen 
mellan det tänkta gruvområdet och Joma. En viktig förutsättning för detta är att vägen 
hålls öppen året om mellan Leipikvattnet och gruvan (en sträcka på ca 23 km).39 Detta kan 
jämföras med dagens läge där vägen som nämnts enbart är öppen juni–oktober och enbart 
från Karitjärn (en sträcka på ca 18 km). Ett antal anläggningsarbeten behöver också utföras, 
bland annat länspumpning och avvattning av den gamla gruvan och etablering av elledning via 
Froskonbäckens renslakteri.

https://vilhelminamineral.com/sv/foretaget/bakgrund/
https://investor.vilhelminamineral.com/pressmeddelanden/vilhelmina-mineral-upphor-med-egna-pressmeddelanden-och-dela-78707
https://investor.vilhelminamineral.com/pressmeddelanden/vilhelmina-mineral-upphor-med-egna-pressmeddelanden-och-dela-78707
file:///C:/Users/rasmus.klocker/Downloads/bluelake-mineral-beslutar-om-apportemission-som-en-del-i-for-84084_Bluelake_Mineral_Pressrelease_2021-03-10.pdf
file:///C:/Users/rasmus.klocker/Downloads/bluelake-mineral-beslutar-om-apportemission-som-en-del-i-for-84084_Bluelake_Mineral_Pressrelease_2021-03-10.pdf
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Med det reviderade projektupplägget anger Vilhelmina Mineral att man endast förväntar sig en 
begränsad påverkan på renskötseln under driftsperioden, och då främst i de fall där samebyn 
anländer till området tidigt om våren eller lämnar sent under hösten.40 Gruvverksamheten 
förväntas bedrivas inom det gamla industriområdet. En kraftledning ska dras längs existerande 
väg till Froskonbäcken och förväntas därför inte föranleda någon ny undvikelseeffekt för 
renarna. Även under själva anläggningstiden, på ungefär två år, förväntar bolaget sig en 
begränsad påverkan på renskötseln. Under barmarkstiden behöver man då arbeta med 
förstärkning av vägar, etablering av industriområdet och tömning av gruvan. Vilhelmina Mineral 
har föreslagit ett antal skyddsåtgärder för att begränsa skadorna för samebyn, bland annat 
fortlöpande samråd kring planering av aktiviteter., utbildning av bolagets personal, samt 
ekonomisk ersättning till samebyn för ökad bevakning och stödutfodring.41 

Utifrån de kompletteringar bolaget gjort ställde sig Länsstyrelsen i Jämtland i maj 2019 positiv 
till gruvprojektet, med villkor som i huvudsak följer bolagets förslag ovan.42 Länsstyrelsen 
har påpekat att man förväntar sig att det kan tillkomma störningar när vinterunderhållet av 
vägen ökar tillgängligheten för området, men att denna fråga bör kunna lösas. Länsstyrelsen 
i Västerbotten har ännu inte lämnat sitt yttrande i frågan, de håller bland annat på att 
genomföra en bedömning av gruvprojektets påverkan på Saxåns och Vardofjällens, 
Lasterfjällets och Fjällfjällens Natura 2000-områden.43 

40 Golder Associates (2019).
41 Ibid. 
42 Länsstyrelsen i Jämtland (2019).
43 Telefonsamtal med Joacim Jakobsson, biträdande enhetschef, Västerbottens länsstyrelse, 2020-09-22. 
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5. Konsekvenser av gruvan i Stihkeområdet för 
samebyn 

44 Golder Associates (2019).

I detta avsnitt beskriver vi gruvans konsekvenser för Voernese sameby. Fokus ligger på den 
påverkan som Bolidens gruva, och dess olika följdeffekter, har och har haft under och efter 
drifttiden på 1970–80 talet. Där det är relevant beskrivs även hur samebyns erfarenheter av den 
gamla gruvan nu kan användas som underlag för ett fördjupat resonemang om riskerna av en 
eventuell nystart av gruvan, baserat på det som framkommer i Vilhelmina Minerals ansökan.

5.1 Effekter på renen och betesmarkerna
Etableringen av gruvan i Stihkeområdet förorsakade en omfattande betesförlust. Arean för 
industriområdet, inklusive dammarna och det nu vattenfyllda gruvhålet har estimerats till runt 
3 000 hektar.44 Rent konkret ägde dessa effekter rum på Vilhelmina Södra samebys marker 
men eftersom samebyarna bedriver samrenskötsel i området påverkades även Voernese. Under 
driftperioden skapade maskinerna och sprängningarna även stora störningar runt gruvan, 
något som tvingade samebyn att sluta använda de omkringliggande betesmarkerna. Samebyn 
tvingades istället flytta renhjorden runt gruvan nattetid, när driften låg nere, vilket krävde mycket 
ansträngning. Äldre renskötare minns hur gruvan hindrade renens fria strövning och tryckte bort 
renarna från sommarlandet i Stihkeområdet längre söderut in på Voerneses höst- och vårland, 
och även till grannsamebyarna söder om Voernese: ”Det vart som en spärr där, där vid Stihke… Så 
renarna de trycktes… söderut… De svängde som innan de nådde gruvan och vägen… Då var det 
för bullrigt där. Det var hemskt bullrigt.” 

Utifrån dessa tidigare erfarenheter förväntar sig samebyn att en nystart av gruvan återigen skulle 
betyda att båda de egna och Vilhelmina Södras renar skulle tryckas in på vår- och höstmarkerna 
under ”fel” årstid. Detta skulle ha omfattande följdeffekter för årscykeln, bland annat då renen 
trampar sönder lavmarkerna på värdefulla betesområden, då de inte hunnit bli skyddade av snön: 
”Det som kommer hända är ju att betet inte kommer räcka till. Då kommer höstbetet, lavbetet, 
det kommer trampas sönder…” När renarna är på lavmarker utan skyddande snötäcke så trampas 
marklaven lätt sönder då laven är torr och spröd, vilket leder till att födoresursen blir mindre 
under höst och vinter då behovet av denna resurs är som allra störst. Samebyn förutser även att 
den ökade trafiken (gruvtransporter och persontrafik) vid en eventuell nystart av gruvan skulle 
föranleda stora svårigheter att korsa vägen med renhjorden och försvåra möjligheten att nyttja 
betet på båda sidor vägen. 

Stora ytor i Stihkeområdet bortom det gamla industriområdet är präglade av SGU:s 
provborrningar från tiden innan gruvan öppnades, med efterlämnade borrhål, borrör och 
järnskrot. Järnrören som sticker upp ur marken är särskilt problematiska då de utgör en 
arbetsrelaterad risk när renskötarna färdas i området på skoter och fyrhjuling, särskilt de rör 
som bara är någon decimeter höga och svåra att upptäcka: ”Alltså, det är ju borrör och de är ju 
överallt. Det är ju livsfarligt, du kan ju köra illa dig.”

Efter nedläggningen av gruvan 1988 arbetade Boliden med återvegetering som del av 
efterbehandlingen av industriområdet. Dessa insatser har dock enligt samebyn inte gett några 
större resultat: ”När de stängde gruvan, de lovade … att de skulle så igen och det skulle bli 
naturligt igen. Men inte har det blivit det…”

En farhåga som samebyn ser kring förslaget av en nyetablering av gruvan i Stihkeområdet är 
att Vilhelmina Mineral, tvärtom mot vad bolaget hävdar i sin ansökan, inte skulle få tillstånd 
att ta över miljöansvaret för det gamla vattenfyllda gruvhålet eller dammarna från Boliden. I så 
fall skulle industriområdet behöva utökas och en nystart av gruvan medföra en markant ökad 
markförlust för samebyn. Renskötarna förväntar sig också att dammet återigen kommer lägga sig 
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över stora arealer på de öppna och mycket blåsiga kallfjällsområden:  ”Det där dammet, i det här 
blåsvädret… det lägger sig ju på gräset och allt, på betet.”

Dragningen av vägen över Stihkeområdet i tidigare väglöst land har över åren föranlett minst lika 
stora konsekvenser för samebyn som själva gruvan. Vägen är asfalterad och håller god standard, 
vilket betyder att många bilister på väg söderut kör mycket fortare än den tillåtna hastigheten 
på 70–80 km/tim. Enligt den mätning som årligen görs av Strömsunds kommun passerar 
24 500–45 000 bilar under de 4,5 månader som vägen är öppen för allmänheten.45 När vägen först 
öppnades fick renskötarna problem med att ens få renhjorden över vägen:”[Renen] vägrade ju fara 
över vägen. [Det tog] två dagar… innan de fick de över vägen.” När vägen tas upp på våren görs 
det med hjälp av en stor snöslunga (detta börjar redan i maj inför öppningen av vägen i juni). Då 
bildas flera meter höga snökanter som avsevärt försvårar renens rörelsemönster. Bland annat har 
renhjorden svårt att korsa vägen den här tiden och renar som förolyckas i vägspåret kan skadas 
eller avlida: ”Det blir ju som en vallgrav bitvis och så blir renarna skrämd över [av skidåkarna] och så 
blir kalvarna fast inne i vägen, i den där graven. På sina ställen är den ju 3–4 meter djup med lodräta 
kanter, och då kommer sig inte kalvarna upp. Och då är det ju lätt byte för korpen och örnen.”

Som nämnts ovan (avsnitt 3.2) har vägen gjort samebyns åretruntmarker lättillgängliga och 
skapat stora störningar från turismen och besöksnäringen (Fig. 3).46 Aktiviteterna varierar över 

45 Detta enligt data från Strömsunds kommun. 2017: 24 470 fordon, 2018: 24 658 fordon, 2019: 29 091 fordon, 2020: 44 780 
fordon.

46 Allemansrätten är stark i Sverige och utanför skyddade områden finns inget förvaltningsverktyg som myndigheter eller 
samebyar kan använda för att styra eller på andra sätt hantera turister som nyttjar områden genom t.ex. vandring, skidåkning 
eller dylikt. 

Figur 3. Karta över Stihkeområdet med störningszoner.  Vägen (allmän väg) har här fått ett rödrandigt raster som visar störningszonen (1,5 km). De runda 
ringarna med vertikala svarta linjer visar störningszonen runt parkeringar som i figuren är utmärkta med P-skylt. Den svarta pilen markerar det gamla 
gruvområdets placering. De blåprickade linjerna är gamla SGU-vägar och vandringsleder som idag nyttjas av bland annat vandrare och turister på cykel.

http://t.ex
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året men innefattar bland annat skid- och skoteråkning, hundspannskörning, cykling längs vägen 
och ute i terrängen, vandring, jakt, och svamp- och bärplockning. Under sommaren står bilar 
ofta utspridda längs vägrenen, och parkeringen norr om Gaavesjohke och parkeringsplatsen vid 
gamla gruvan är ständigt fyllda med husbilar. Runt 50 husbilar per natt är vanligt och många 
besökare övernattar flera dagar på parkeringen. Innan vägen plogas och öppnas officiellt i juni 
är bommen vid Karitjärn som tidigare nämnts låst och enbart enstaka aktörer har behörighet att 
ta sig igenom, exempelvis underleverantörer till Trafikverket. Samebyn har dock noterat att det 
ofta förekommer trafik trots att bommen är låst, vilket tyder på att även en del privatpersoner har 
tillgång till nyckel och kan öppna bommen. 

Samebyn upplever att de som besöker området ofta missbrukar allemansrätten och inte 
respekterar de förbud som finns. Turister ses lämna sopor efter sig vid parkeringen, och 
längs avstickarna från vägen, och tömma latriner i vattendragen. Många saknar kunskap om, 
eller respekt för, områdets betydelse för renskötseln: ”Så fort de ser en ren så svämmar ju 
turisterna dit och ska se och fota… [Renen] får helt enkelt inte betesro.” Okunskapen späs på 
av hur kommuner och besöksnäringen, inklusive media, marknadsför området utan hänsyn till 
den samiska kulturen och dess näringar. Vägen över Stihkeområdet profileras hårt av både 
Strömsunds och Vilhelmina kommuner som en ”unik vildmark i Södra Lappland och Norra 
Jämtland” där de gamla SGU-vägarna anses vara fina leder att cykla mountainbike på.47 Som en 
av samebymedlemmarna uttrycker det: ”Och sen det här med ’Vildmarksvägen’, det är ju ingen 
vildmark. Det är ju, [som] min far han sa, att det här är ett samiskt kulturlandskap, där den här 
vägen går genom.” Informationstavlan vid parkeringsplatsen är utformad enligt samisk symbolik 
(i en kåtaliknande byggnad) men saknar helt information om den samiska närvaron, att det är ett 
samiskt kulturlandskap och områdets betydelse för renskötseln. 

De många småvägarna som anlades av SGU i samband med provborrningen under 1960-talet 
används i dag flitigt för friluftsaktiviteter, bland annat cykling. Detta har i sin tur gett en utökad 
störning långt bort från den asfalterade vägen: ”Det går ju SGU-vägar lite överallt, i varierande 
skick. Och kan folk fara in efter de då tar de sig mycket längre och då kommer de att tömma 
området på ett större område och göra det otrevligt för renen att vara och beta…”

Under barmarksperioden skapar biltrafiken och alla mänskliga aktiviteter en störningszon runt 
vägen där renhjorden inte betar. I den flacka fjällterrängen sprids ljudet lätt och rörelser ses 
på långt avstånd. Detta förorsakar en indirekt betesförlust utöver den direkta, och indirekta, 
markförlusten kopplad till gruvans industriområde: ”Du vet, innan de började med vägen då for 
man med renar där hur lätt som helst överallt… Sommartid efter den här vägen, det är sällsynt om 
du får se en ren där. De får aldrig betesro…”

Renskötarna är ofta tvungna att anpassa sig efter turismen och flytta renhjorden även vid 
tidpunkter när nyfödda renkalvar och vajor som mest behöver lugn och ro. Som en av renskötarna 
beskriver upplevelsen ett år: ”Och vi hade ganska mycket renar här och de hade ju kalvat. Men jag 
sa att vi måste flytta de härifrån, vi kan inte ha de [renarna] här nu när alla skidåkarna kommer.” 
Endast efter vägens stängning den 15 oktober kan samebyns renar nyttja det vägnära betet 
igen. Effekten av störningarna längs och runt vägen synliggörs extra tydligt i samband med det 
tillträdesförbud som länsstyrelsen i Jämtland utlyst för Skåarnja fågelskyddsområde. Samebyn 
observerar varje år en markant skillnad på renens rörelsemönster före och efter förbudsperioden: 
”Före den 10 juli jamen då kan renarna vara där upptill vägen och så. Efter den 10 juli ser du 
nästan inte en ren efter vägen.”

47 Se t.ex. https://stekenjokk.se och https://stekenjokk.se/wp-content/uploads/2019/05/MTB-Stekenjokk.pdf

http://t.ex
https://stekenjokk.se
https://stekenjokk.se/wp-content/uploads/2019/05/MTB-Stekenjokk.pdf
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5.2 Ekonomiska effekter

48 Detta går att läsa i dokumentationen från riksdagen, bland annat prop. 1978/79:125 samt motion 1973:1622. 
49 Lantbruksstyrelsen (1968). Ersättningen fördelades enligt följande: gruvetablering, kraftledning och vägbygge = 124 tkr; 

turisttrafik = 80 tkr; vattenreglering = 378 tkr (s. 73–75).
50 Prop. 1978/79:125 (s. 34). Det har inte varit möjligt inom ramen för denna studie att ta reda på vilka åtgärder och arbeten som 

utfördes av staten.
51 Se bland annat motionerna 1973:1620 och 1973:1622.
52 Bohm (odaterad, s. 81).
53 Motion 1973:1622.
54 Brev från Kommerskollegiet till Länsstyrelsen i Västerbotten daterad 2 oktober 1967.

I samband med etableringen av Bolidens gruva medgavs samebyarna 1970 en viss 
intrångsersättning i samband med lösen av utmålen för gruvkoncessionerna, och undantagande 
av mark enligt rennäringslagen.48 Ersättningen var baserad på en utredning av dåvarande 
Lantbruksstyrelsen, som sammanräknade det totala värdet av intrången av gruvetableringen, 
vägbygget, turismen och vattenregleringen till 502 000 kr.49 Enligt dokumentation från riksdagen 
ska regeringen 1979 därutöver ha bifallit förslag om finansiering av kompensationsåtgärder 
riktade mot Voernese sameby om 180 000 kr.50 Finansieringen av kompensationsåtgärderna 
beslutades alltså tre år efter det att gruvdriften startade och mer än ett årtionde efter att vägen 
började öppna för trafik och turism i Stihkeområdet – en fördröjning som redan då fick upprepad 
kritik i riksdagen.51 

Samebyn erinrar sig dock inte ha mottagit någon ekonomisk ersättning och det är alltså enligt 
samebyn oklart om kompensationen på 502 000 kr utbetalades eller ej, och om den gjorde det, 
till vem? Finansieringen av åtgärder med 180 000 kr räckte till att uppföra två beteshagar, som 
samebyns medlemmar själva byggde. Vår genomgång av den historiska dokumentationen visar 
även hur påverkan på samebyn, och andra samer, behandlades separat och inte ingick i den 
samhällsekonomiska utvärderingen av gruvprojektet, som låg till grund för regeringens beslut att 
öppna gruvan. Stekenjokkutredningen framförde bland annat att regeringen ”kunna räkna med 
att projektet inte missgynnar någon part”.52 Debatten i Riksdagen präglades av antagandet att 
”samerna [på inget sätt] motsätter sig… tillkomsten av projektet, utan tvärtom…” (dvs. bara de fick 
ersättning).53 När vägen över Stihkeområdet på 1960-talet skulle överföras till allmän väg (med 
kraftigt ökad trafik och därmed turism som följd) ignorerade statens representanter de risker 
som samebyn påpekat och framförde istället att ”Dessa vägar, kommer förutom de värde de ha 
för tillvaratagande av statens gruvintresse i området och deras på lång sikt övervägande positiva 
betydelse för en rationell renskötseln, utan tvivel bli attraktiva turistleder och även i övrigt vara 
av allmänt intresse för de berörda bygderna”.54 

Samebyn har under åren fått uthärda stora ekonomiska konsekvenser på grund av gruvan och 
dess följdeffekter, det vill säga vägen och störningarna från turismen och besöksnäringen. Detta 
innefattar bland annat ett omfattande merarbete och ökade kostnader för samling och flytt av 
renarna. Särskilt påtagligt är det när samebyn måste styra renhjorden för att runda det gamla 
industriområdet och navigera efter störningarna vid vägen: ”Nu är [renen] spridd utöver hela 
fjällområdet. Det blir mycket dyrare samlingar.” Helikopter behövs allt oftare tas i bruk för att 
samla och styra renhjorden och renskötarna får ibland göra både tidsmässigt och ekonomiskt 
kostsamma insatser för att stoppa biltrafiken vid flytt över vägen (Fig. 4). 

Figur 4. Flytt av renhjorden över vägen. 
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För att begränsa problemet med att egna renar, samt renar från de norra grannsamebyarna, 
trycks ner mot samebyns höst- och vårmarker (se avsnitt 5.1 ovan) genomför samebyn numera 
ofta en extra samling och skiljning tidigt på hösten. Detta för att skilja ut andra samebyars 
renar och hålla kvar de egna renarna lite längre på åretruntmarkerna. Det innebär både mycket 
merarbete och förhöjda kostnader: ”Det blir en dyrare kostnad för oss om vi ska hålla på och 
samla de och föra de därifrån.”

De många störningarna och den begränsade betesron förorsakar enligt samebyn även en 
försämring av renens kondition. Bland annat menar renskötarna att slaktvikterna kan ha gått ner 
de senaste åren.

Samebyn har också drabbats av inkomstförluster kopplade till jakt och fiske. När Bolidens gruva 
etablerades handlade det främst om SGU-anställda och gruvarbetare som tjuvfiskade i sjöarna: 
”De for ju och tjuvfiskade överallt de här SGU-folket och de här gruvarbetarna.” I dag försvåras 
samebyns jakt framför allt av att vägen ger småviltsjägare enkel tillgång till området. Det vilt 
samebyn vill jaga skräms ofta bort av utifrån kommande jägare och renskötarna får även svårare 
att bedriva tillståndsgiven skyddsjakt på rovdjur.

Baserat på sina hittillsvarande erfarenheter förväntar sig samebyn därför att en nystart av gruvan 
skulle föranleda kraftigt utökat merarbete. Bland annat för ökad bevakning, styrning och samling 
av renarna men även för underhåll av stängsel (ang. stängsling se också avsnitt 5.3 nedan). 
Samebyn skulle särskilt de första åren behöva investera tid och pengar på att lära renarna ett 
nytt flyttmönster runt gruvområdet: ”Att få renarna att sluta fara den här svängen… kommer bli 
ett jäkla hästjobb.” Det skulle också skapa ett ännu större behov av bevakning av renhjorden för 
att förhindra sammanblandning med renar från Vilhelmina Södra sameby, som då skulle tryckas 
ner allt mer mot Voernese: ”Och så blir det hårdare bevakning…  För då kommer Vilhelmina Södras 
renar pressas ner mycket tidigare om de inte kan svänga som förr. Så det där gruvområdet är ett 
block åt alla håll och kanter.” Detta skulle i sin tur öka risken för att Voerneses egna renar trycks 
ner och blandas med renarna i samebyarna söderut (främst Ohredahke sameby). 

Sammanblandning av renar med andra samebyar skulle med all sannolikhet innebära 
ökade sociala konflikter, nedtrampning och överbetning av andra samebyars marker, samt 
kräva mer arbetstid genom ett ökat behov av bland annat extra skiljningar. För att undvika 
sammanblandning av renar krävs också ökad bevakning, vilket i sin tur skulle resultera i 
merkostnader för användning och underhåll av tekniska hjälpmedel, inklusive skoter, fyrhjuling 
och helikopter. Det är redan välkänt från tidigare forskning att ökad användning av skoter och 
fyrhjuling medför ökad fysisk belastning för renskötarna och en ökad risk för olyckor.55 

55 Se exempelvis Södra Lapplands Forskningsenhet (2009).
56 Resultaten här är i linje med forskning kring psykisk ohälsa inom den samiska befolkningen och de problem som SSR har 

dokumenterat (SSR 2019). Studier av Kaiser (2011) har exempelvis dokumenterat hur renskötare drabbas särskilt hårt i form 
av psykisk ohälsa när de kämpar för renskötselns överlevnad och samebyns rättigheter.

5.3 Sociala och kulturella effekter
Alla påfrestningarna som beskrivits ovan förorsakar stress och oro för renskötarna och deras 
familjer, särskilt inför våren då renhjorden och de nyfödda kalvarna drabbas extra hårt av 
störningarna: ”[Då] har man en liten oro i kroppen. Det är just det här, just med det här allt som är 
efter den här vägen på våren. Skidåkarna och allt helsike….” De senaste åren har planerna på en 
nystart av gruvan varit en källa till än mer oro.56 

De förändringar i markanvändningen som gruvprojektet, och dess följdeffekter, har medfört har 
även förorsakat en förlust av traditionell kunskap. Detta särskilt bland de yngre generationerna 
som enbart har levt med ett gruvpåverkat landskap: ”Den yngre generationen de känner ju inte 
till något annat än det här… Men det är ju så onaturligt som det kan bli.” Ett exempel är att stigar 
som samebyn tidigare nyttjat i specifika områden har försvunnit då de inte längre används och 
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med dem går även en del av kunskapsöverföringen knuten till dessa platser förlorad. Ett annat 
exempel är trafikens påverkan på samebyns visten vid Raavre. Samebyn drabbas av buller och 
föräldrar, liksom mor och farföräldrar, oroas över risken att barnen och barnbarnen springer för 
nära vägen. Raavre har nyttjats som boplats av samer i området sedan minst tidigt 1900-tal och 
är fullt av tidigare boplatser, renvallar, bengömmor och liknande.57 Detta sommarviste är alltså 
numera märkbart påverkat av vägen och trafiken, vilket påtagligt har försämrat möjligheterna för 
att nyttja området och hålla den traditionella kunskapen vid liv. 

Etableringen av gruvan och vägen på 1970-talet förstörde många samiska kulturlämningar.58 
Samebyn har kunskap om mängder av lämningar som fortfarande finns ostörda i området och 
som måste skyddas för framtida ingrepp. Många viktiga kulturminnen är tyvärr redan borta: ”De 
har ju förstört mycket… hur mycket som helst som har försvunnit när de drog vägen. För då, de 
visste väl inte vad en kåtatomt var, eller vad en lämning eller en fornlämning var.”

Vid en nystart av gruvan förväntar sig samebyn att de skulle behöva förändra driftsformen och 
minska det totala antalet renar. Även om samebyn skulle kunna försöka fördela bördan mellan 
renskötselsföretagen skulle detta på sikt troligtvis betyda att endast några få enstaka renskötare 
kan leva av näringen. Det mest troliga alternativet är därför att en eller flera helt enkelt får sluta 
med renskötseln, så att de som blir kvar verkligen har möjlighet att livnära sig på den traditionella 
näringen: ”Och då är ju frågan vem som ska sluta. Det är ju klart att jag är ju i den åldern snart [att 
pensionen väntar], men det är ju värre med de här som är yngre om de är tvingad att sluta.”

En nystart av gruvan skulle också föranleda förhöjda slitningar i relationen med 
grannsamebyarna. Bland annat förväntar sig samebyn en kraftigt ökad spridning av sina renar 
in i Norge, vilket i sin tur skulle skapa konflikter med renbetesdistrikten där samt betesböter. 
Spridningen av ren från Vilhelmina Södra sameby in i Voernese skulle också försvåra relationen 
mellan dessa byar, som i dag annars bedriver samrenskötesel ihop under sommaren: ”Jamen det 
är klart, det kommer bli slitningar….” Även om de två byarna idag har samrenskötsel barmarkstid 
arbetar de med målet att inte blanda hjordarna före kalvmärkningen i månadsskiftet juni/juli, 
och skiljer därför idag redan vid sarvslakten i början av september – något som skulle försvåras 
av en ny gruvetablering. Flera av renskötarna beskriver hur de, för att begränsa skadan vid en 
gruvetablering, skulle se ett behov av att avsluta samrenskötseln med Vilhelmina Södra och 
istället skydda de egna markerna från överbetning. Bland annat skulle de vilja se ett stängsel 
längs länsgränsen: ”Skräckscenariot är att vi måsta bygga ett spärrstängsel efter gränsen 
[länsgränsen] så vi inte får in renar norrifrån.” Samebyn är medveten om att en sådan åtgärd 
skulle drabba Vilhelmina Södra sameby hårt. Exempelvis skulle Vilhelmina Södra sameby få svårt 
att ta sig förbi gruvområdet med renhjorden, då flyttstråket redan i dag är smalt på norra sidan 
och med ett spärrstängsel skulle flyttstråket bli nästintill obefintligt på södra sidan.

57 Dessa är inte daterade men muntliga uppgifter finns från bosättningar från tidigt 1900-tal, medan andra lämningar ser ut att 
vara betydligt äldre.

58 Se mer i Ljungdahl (2008). 

5.4 Samebyns erfarenheter av Boliden och Vilhelmina Mineral
När besluten fattades kring etableringen av Bolidens gruva vid Stihkeområdet på 1970-talet 
skedde det utan någon involvering av samebyn. Renskötarna beskriver hur samebyn varken blev 
tillfrågad att ge sitt samtycke eller bjöds in till samråd: ”De hade nog ingenting att säga, de här 
som var då. Utan det var bara att det skulle vara en gruva, de fick bara anpassa sig.” Samebyn 
upplever att möjligheterna att delta i beslutsprocesser överlag har förbättrats de senaste åren. 
En viktig orsak kan vara det ökade erkännande som domstolarna har gett samiska rättigheter, 
vilket samebyn i sin tur upplever som en motiverande faktor för att själva våga ta strid mot 
icke-acceptabla exploateringar, och som fått bolag och myndigheter att faktiskt ta samebyarnas 
synpunkter mer seriöst. 
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I nuläget står samebyn mitt i en pågående tillståndsprocess i och med förslaget av en nystart 
av gruvan, något som samebyn konsekvent har motsatt sig på grund av de omfattande 
konsekvenser de förutser att det kommer att ha för renskötseln. Miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) som IGE och konsultbolaget Golder Associates genomförde under 2005 upplever samebyn 
som helt oseriös, både när det gäller sättet att beskriva samebyn och vilka de möjliga effekterna 
kan bli för samebyn av gruvprojektet: ”Det var en totalt värdelös MKB… Så det var ju så värdelöst 
så man trodde ju att det var något skämt.” I ett försök att vända processen i en mer konstruktiv 
riktning och eftersträva en samsyn med bolaget kring riskerna av en ny gruvetablering 
förhandlade samebyn (tillsammans med Vilhelmina Södra sameby) fram en satsning på en social 
konsekvensbeskrivning (SKB). Bolaget skrev då ett sekretessavtal med samebyn. Trots detta 
lämnade Golder Associates, som arbetade på uppdrag av IGE, över materialet till Vilhelmina 
Mineral utan samebyns vetande eller godkännande (samebyn anger att överlämnandet skedde i 
samband med överlåtelsen av tillståndsrättigheterna 2011).

Det nya projektupplägget som Vilhelmina Mineral presenterat som ett sätt att anpassa sig efter 
renskötselns behov har samebyn inget som helst förtroende för. Först och främst anser samebyn 
att det är orealistiskt att hålla vägen över Stihkeområdet öppen vintertid givet det extrema 
vintervädret, där vindhastigheterna och snöstormarna skulle göra alla försök till regelmässig 
plogning meningslösa: ”Det där att de ska bara köra på vintern när vi inte är där, det är en utopi… 
Den där plogbilen blir väl insnöad också.” Samebyns farhåga är att Vilhelmina Mineral endast 
använder förslaget med brytning vintertid som ett sätt att starta upp projektet, för att sedan 
efteråt ansöka om att få driva gruvan även under barmarksperioden – något som myndigheterna 
då skulle kunna ha svårare att avslå (om gruvan då redan startats upp): ”Men då kommer de göra 
ett försök ett år och sen kommer de kräva att få ha den öppen året om.”

Samebyn anser även att Vilhelmina Mineral med sitt nya projektupplägg bortser ifrån att det är 
samebyns åretruntmarker som drabbas. Samebyn har alltså rätt att ha renen här året om och 
området nyttjas redan i dag nio månader om året. Med andra ord skulle perioden där gruvan kan 
drivas vara avsevärt kortare än vad bolaget förväntar sig. I takt med att klimatförändringar ökar 
kommer samebyn dessutom att få ett allt större behov av sina åretruntmarker, en tidigare vår 
på vinterbetet i skogslandet medför exempelvis en tidigare flytt till åretruntmarkerna. När snön 
försvinner är det även svårt att hålla renarna samlade i skogen, svårt att vakta dem, svårt att se 
om rovdjur kommer innanför kantspåret: ”Det är sällan vi kan vara nere på skogen så länge [som 
tidigare]… Då kan vi behöva lämna skogen redan i mars.” Åretruntmarkerna måste därför skyddas, 
eftersom de är de enda markerna som samebyarna kan nyttja året runt.
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6. Slutsatser 

59 Raitio m.fl. 2020.
60 En kort sammanställning av Gällivare skogssamebys erfarenheter med Aitikgruvan har tidigare gjorts i Lawrence & Kløcker 

Larsen (2016, s. 49-52).
61 Kløcker Larsen m.fl. (2021)

Denna studie har undersökt konsekvenserna av Bolidens gruva i Stihkeområdet för Voernese, 
utifrån samebyns perspektiv. Resultaten belyser de omfattande effekter gruvan haft för 
samebyn, dels under driftperioden men i högsta grad också efteråt. Eftersom Voernese 
sameby bedriver samrenskötsel med Vilhelmina Södra sameby har även de påverkats 
av samma direkta markförluster och betesskador från gruvområdet och av störningarna 
under drifttiden. I nutid handlar de största konsekvenserna om påverkan från vägen och 
störningarna på renen från besöksnäringen. Detta har i sin tur bland annat resulterat i ett 
omfattande merarbete och ökade kostnader för samling och flytt av renar, samt stress och 
oro för samebyns medlemmar och förlust av traditionell kunskap. Resultaten visar också hur 
samebyn exkluderades från beslutsfattandet när Bolidens gruva etablerades på 1970-talet och 
nu återigen har marginaliserats i samband med tillståndsprövningen för Vilhelmina Minerals 
planer för återupptagning av brytningen. Implikationerna av dessa resultat är många och alla 
kan inte diskuteras här. I detta avslutande avsnitt begränsar vi oss till att kort diskutera de mest 
betydande slutsatserna som vi kommit fram till i studien.

En viktig slutsats handlar om den omfattande påverkan som en grannsameby kan uppleva 
av ett gruvprojekt och dess följdeffekter, trots att själva gruvområdet ligger på andra sidan 
samebygränsen och även länsgränsen. Fram tills ganska så nyligen har myndighets- och 
domstolspraxis i Sverige nämligen varit att avgränsa miljöprövningen i gruvärenden till själva 
koncessionsområdet. Detta har fått som konsekvens att miljökonsekvensbedömningar 
rutinmässigt har fokuserat enbart på den sameby vars betesmarker direkt har påverkats 
(dvs. platsen där gruvområdet skulle placeras) medan grannbyarna (som exempelvis skulle 
få lida av malmtransporterna) inte har ansetts vara påverkade och därför inte fått talerätt 
i processen. Genom Högsta förvaltningsdomstolens dom i fallet Norra Kärr 2016 (Mål nr 
2047–16) har denna praxis nu visserligen förändrats och prövningen utvidgats.59 Vilken faktisk 
påverkan på möjligheterna för grannsamebyar att delta i framtida miljöbedömningar och 
tillståndsbeslut detta kan leda till kvarstår dock att se och ingen förändring har hittills gjorts 
i lagstiftningen. Denna studie är en påminnelse om vikten av att verkligen säkerställa att det 
föreligger en heltäckande bild av ett gruvprojekts alla konsekvenser, och att alla samebyar som 
potentiellt berörs ska inkluderas. 

Genom sitt fokus är denna studie unik på så vis att den låter oss se effekterna av en gruva i 
ett längre tidsperspektiv, det vill säga upp till tre decennier efter att brytningen upphörde. 
Sett i detta perspektiv tydliggör resultaten först och främst de långtgående och kvarvarande 
konsekvenser som en gruvetablering, trots försök till rehabilitering, har på renskötsel och samisk 
kultur. Detta gäller bland annat skador på renbetet och svårigheterna kring återvegetering samt 
inte minst följdeffekterna från vägen som anlades i samband med gruvan och påfrestningarna 
från besöksnäring och friluftsliv. Som nämndes inledningsvis finns idag endast en begränsad 
litteratur kring gruvindustrins konsekvenser. Denna studie är, så vitt vi vet, den första som 
empiriskt belyser de långsiktiga konsekvenserna av gruvindustrin på renskötseln utifrån en 
samebys kunskap.60 Det torde också vara första gången en forskningsstudie undersöker utfallen 
av efterbehandling efter nedlagd gruvverksamhet inom renskötselområdet i Sverige. Det är 
även värt att nämna här att den parallella studien som vi genomfört med Vilhelmina Södra 
sameby, kring effekterna av gruvan vid Stihkeområdet, nästintill ger identiska resultat, utifrån en 
grannsamebys perspektiv.61

Dessa forskningsresultat är viktiga för att korrigera de missuppfattningar som tycks finnas 
i den politiska och offentliga debatten kring gruvindustrin: nämligen att gruvindustrin och 
renskötseln kan samexistera utan någon större påverkan på renskötseln. I det aktuella fallet med 
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Bolidens gamla gruva i Stihkeområdet har International Council of Mining and Metals exempelvis 
argumenterat för att efterbehandlingen säkerställt att betesmarkerna återigen blivit ”mycket 
attraktiva” för renskötseln.62. Ett annat exempel är att Vilhelmina Mineral i sin ansökan om 
bearbetningskoncession alltjämt baserar sina analyser på antagandet att en ny gruvetablering 
kan samexistera med renskötseln i området. Bolaget och dess konsulter argumenterar exempelvis 
för att ”tidigare gruvverksamhet i Stekenjokk… skedde parallellt med renskötsel i området på ett 
fungerande sätt” samt att ”tidigare gruvdrift i Stekenjokk visat att samexistens mellan rennäring 
och gruvverksamhet är fullt möjlig”.63 Vilhelmina Mineral har också framhållit att hela gruvområdet 
(på ca 300 ha) efter avslutat brytning ”åter blivit tillgängligt och [att] renarna strövar nu relativt 
fritt i området”.64 Denna bild av begränsad störning under drifttiden skiljer sig från resultaten från 
denna studie. 

Som vår studie uppvisar är detta inte faktaenligt – något som Boliden själv, efter kritik från 
samebyarna, blivit medveten om och därför nu gör nya insatser för återvegetering. Resultaten 
av denna studie visar också hur påståenden om ”samexistens” står i direkt motsättning till 
samebyns faktiska erfarenheter. Den här typen av påståenden tar helt enkelt inte hänsyn till de 
omfattande konsekvenser som Bolidens gruva faktiskt hade för samebyn under drifttiden, och 
fortfarande har än idag.65

Det är sedan tidigare väl dokumenterat att förfarandet vid miljöbedömningar har stora brister vad 
gäller möjligheten för samebyar att delta på ett meningsfullt sätt, och som är i linje med deras 
urfolksrättigheter.66 Denna studie bidrar i detta avseende med ännu ett empiriskt exempel på 
hur gruvbolag kan marginalisera samisk kunskap och missbruka samebyars deltagande. Detta 
är tydligt främst genom hur Vilhelmina Mineral återkommande hänvisat till att Voernese sameby 
(tillsammans med Vilhelmina Södra) medverkat i konsekvensanalysen. Bolaget och dess konsulter 
argumenterar för att konsekvensanalysen ”beskriver samernas syn”.67 Som framgår av denna 
rapport stämmer deras utsago inte alls överens med samebyns egen uppfattning. Resultaten 
visar tydligt på det problematiska i att staten lämnar över ansvaret för konsekvensanalyser vid 
gruvprojekt till företag som har ett egenintresse i att tona ner farhågor kring just sådana projekt.

Detta problem härstammar från brister i svensk lagstiftning gällande mineralutvinning. Svensk 
lagstiftning ger inte tillräckligt skydd för samiska rättigheter och staten har en tvetydig roll 
i hanteringen av de intressekonflikter som uppstår mellan statens skyldighet att å ena sidan 
skydda samiska rättigheter och å andra sidan främja samhälls- och företagsekonomiska 
vinster genom utvinning av mineraler.68 Som vi beskrivit ovan var öppnandet av gruvan vid 
Stihkeområdet minst lika mycket statens projekt som Bolidens. Samebyn hade ingen möjlighet 
att påverka projektplanerna och de samtal som fördes mellan statens institutioner och samebyn 
handlade endast om ersättningsfrågan. 

Agerandet från statens sida i samband med etableringen av Bolidens gruva vid Stihkeområdet 
är dock inte förvånande. Stora delar av beslutsprocessen ägde rum under en tid som fortfarande 
präglades av explicit koloniala institutioner och där svenska regeringen ännu inte erkänt samerna 
som urfolk (det skedde först 1977). Forskningen har sedan tidigare belyst hur koloniseringen av 
Sápmi präglades av just ett sådant osynliggörande av samerna och där deras rättighetsanspråk 
norerades, något som vi också observerat i denna studie.69 Vad som är verkligt intressant är 
emellertid att den här bristen på ansvarstagande, som samebyn upplever från statens sida, 

62 Se exempelvis ICMM (odaterad, s. 3).
63 Vilhelmina Mineral (odaterad). 
64 Golder Associates (2019).
65 Denna insikt är betydelsefull också i ett större perspektiv, nämligen då tillståndsprocessen för gruvor i Sverige (genom 

miljöbalken och dess förberedande arbeten) vilar på precis det antagandet om att det är praktiskt möjligt, och politiskt 
lämpligt, att renskötseln samexisterar med gruvnäringen. Detta antagande har stor vikt då det har skapat en myndighets- och 
domstolspraxis som oftast utgår ifrån att samexistens är möjlig, istället för att pröva om så verkligen är fallet i varje aktuellt 
ärende. Se exempelvis Raitio m.fl. 2020.

66 Lawrence & Kløcker Larsen (2017).
67 Golder Associates (2011), se bilaga 5 del 1 till Miljökonsekvensbeskrivning, s. i. 
68 Raitio m.fl. (2020).
69 Se exempelvis Össbo & Lantto (2011).
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kvarstår än idag, vilket tyder på att den koloniala exploateringen av naturresurserna i Sápmi i 
högsta grad fortgår.70

Det framstår exempelvis som osannolikt att den ekonomiska ersättning och kompensation som 
staten genomförde under 1960–70 talet verkligen motsvarar de omfattande skador som samebyn 
faktiskt fått uthärda genom åren. Det finns visserligen hinder i skadeståndslagen för retroaktiv 
ersättning, vilket kan försvåra eventuella krav som samebyn ställer, med tanke på tidigare fattade 
beslut. Det torde dock ändå vara relevant att vidare utreda huruvida samebyn potentiellt sett har 
ett olöst skadeståndsanspråk gentemot staten. 

Ett annat konkret exempel gäller återställning efter statens prospekteringsverksamhet, det vill 
säga de borrhål och järnrör som finns efterlämnade i Stihkeområdet och som utgör ett stort 
arbetsmiljöproblem för samebyn. På SGU är man medveten om problemet för renskötseln och 
myndigheten har föreslagit för regeringen att SGU bör ta på sig uppdraget att genomföra 
kapningar av efterlämnade borrör. Regeringen har dock hittills inte prioriterat frågan och SGU 
anger att de därför inte kunnat genomföra de nödvändiga insatserna.71 

Många förbättringar skulle samtidigt kunna åstadkommas på kort sikt genom enskilda 
insatser som adresserar de problem i Stihkeområdet som samebyn har lyft fram. Några sådana 
exempel innefattar:

• Kommun och länsstyrelse kan ingripa för att hantera besöksnäringen och friluftslivet. Ett 
enkelt och effektivt sätt att reducera skadan av besöksnäringen på samebyn vore att ploga 
upp vägen en månad senare än vad som är fallet i dag (dvs. i juni istället för i maj), alternativt 
vänta tills den tinar fram av sig själv. 

• Kommun och länsstyrelse kan också se över möjligheten att styra trafiken och 
användningen av vägen, exempelvis genom campingförbud efter vägen och omläggning av 
marknadsföringen, med riktad information där vikten av att undvika störningar för renskötseln 
lyfts fram tydligt. 

• Länsstyrelsen skulle kunna se över hur föreskrifterna för Skåarnja naturreservat kan användas 
mer proaktivt för att skydda renskötseln i området. Som det påpekas i Naturvårdsverkets 
vägledning för att bilda naturreservat har länsstyrelsen en skyldighet att ge samebyar en 
möjlighet att påverka förvaltningen.72 

• Regeringen kan ge SGU i uppdrag att ta ansvar för och återställa tidigare 
prospekteringsverksamhet i Stihkeområdet. Gamla borrör i marken utgör ett direkt hot mot 
renskötarnas arbetssäkerhet.

Vad denna studie främst belyser är dock behovet av en genomgripande strategi från statens sida 
för att komma till rätta med konsekvenserna av Bolidens gruvprojekt och dess följdeffekter. En 
sådan strategi måste utvecklas tillsammans med samebyn – och även andra berörda samebyar 
och samiska organisationer. De beslut som fattades på 1960–70 talet utgick från den tidens 
gällande rätt och kan knappast anses rimliga i dag. Utifrån senaste årens rättsutveckling bör det 
numera finnas goda möjligheter för staten att se över sitt ansvar för de skador som framkommit 
vid Stihkeområdet.

70  Samma slutsats har framkommit från studier av statens roll i vindkraftssektorn, se Lawrence (2014).
71  Telefonsamtal med Erika Ingvald, enhetschef, SGU, 2020-10-05.
72  Naturvårdsverket (2019). 
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Bilaga 1: Renskötselåret i Voernese sameby

Renskötselåret delas in i åtta olika årstider och börjar på våren när renkalvarna föds. Renskötseln 
är svår att beskriva då den är mycket föränderlig över tid och under året. Den styrs av vädret och 
inte kalendern och påverkas av samhällets förändringar. I renskötsel brukas markerna genom 
växelbetning och därför är en flexibilitet av marker att bruka viktigt. Renen har starka instinkter 
som driver den och årstid, väder och tillgång till bete styr vart renarna söker sig för att beta. Varje 
område utgör en viktig funktion och mellan dessa områden strövar renarna fritt eller flyttas aktivt 
av renskötarna. Under vissa tider på året, framför allt i samband med kalvmärkning, höstslakt och 
flytt till vinterbetesområdena, samlar renskötarna ihop renarna i större hjordar som flyttas efter 
urgamla flyttleder. Utbyggnaden av infrastruktur och annan samhällsutveckling har gjort att en 
del flyttleder skurits av vilket betyder att renskötarna numera tvingas flytta renarna med lastbil 
vissa sträckor. Detta kräver mycket arbete och resurser. 

I detta avsnitt ligger fokus på samebyns närliggande områden i anslutning till det gamla 
gruvområdet och vägen över Stihkeområdet. Områden längre bort har därför fått mindre 
utrymme. Detta betyder dock inte att de är mindre betydelsefulla utan alla samebyns marker har 
sitt eget värde, bland annat beroende på årstid och väder (se Fig. 5 för karta med geografiska 
platser som hänvisas till i texten). 

Vår 
I april samlar renskötarna ihop renarna för att flytta dem västerut från vinterlandet mot vår- 
och sommarlanden. Väderleksförhållandena avgör när det är dags, det kan till exempel styras 
av snötillgången på vinterlandet. Samebyn flyttar renhjorden med lastbil från skogarna i öster 
till Buarkantjahke (Borgafjäll) där de sedan flyttas vidare till fots upp på Voernese som håller 
ett bra marklavsbete. Renarna sprider där ut sig i väntan på kalvningen och vajorna drar 
sig naturligt västerut. Vajorna söker sig till dalgångarna där betet på sydsluttningarna fort 
tinar fram. Vajan väljer själv var den vill kalva och söker sig ofta tillbaka till samma områden. 
Renkalvarna föds vanligtvis i början av maj till runt den 20 maj, ibland ända mot slutet av maj. 
Kalvningsområden är vanligtvis från Raevkiejaevriedalen (Raukasjödalen) och västerut mot 
norska gränsen. Renen betar nu vårväxter, gräs och rötter. De år som våren är sen och marken 
tar tid på sig att grönska så är hänglaven i de fjällnära skogarna viktig föda för renen. Våren 
kräver stora bevakningsinsatser av renskötarna för att hålla renarna samlade och för att 
övervaka att renarna inte blir störda av rovdjur eller av det rörliga friluftslivet, som till exempel 
skidåkare och hundspann. Renarna är mycket känsliga för störningar under kalvningstiden och 
renskötarna håller sig därför på avstånd och bevakar renarna dagligen med hjälp av kikare och 
skoter så länge som snön ligger kvar. Efter kalvningen tenderar renarna att dra sig norrut, via 
Stihkeområdet, till Fjällfjäll.

Vårsommar 
När kalvarna är födda och snön har smält i låglandet runt fjället drar sig renarna ner i de 
frodiga dalgångarna och betar av tidiga gräs och örter. Då det saknas naturliga gränser mellan 
samebyarna går det inte att hålla isär renhjordarna utan nu börjar Voernese sameby och 
Vilhelmina Södra sameby med en period av samrenskötsel då samebyarnas alla renar vandrar 
tillsammans. Renarna befinner sig vanligtvis mellan Raevkiejaevriedalen och upp till Fjällfjäll. 

Sommar 
Samebyns renar befinner sig nu på fritt bete, vanligtvis på kalfjället från Sliptjehke i öster, 
västerut in i Norge samt norrut till Fjällfjäll. Renens föda består i huvudsak av gräs och gröna 
växter. I början av juli börjar renskötarna samla ihop alla renar till kalvmärkning vid Tjohkele, norr 
om Stihke. Kalvmärkningen kan sen pågå ända till i början av augusti. För att komma till Tjohkele 
och kalvmärkningshagen måste renarna föras runt det gamla gruvområdet. Samebyarna har 
byggt ett tillfälligt spärrstängsel, från vägen upp till Ransarån, som samlar alla renar öster om 
stängslet på Fjällfjäll. Efter kalvmärkning släpps de ut genom stängslet och far till sommarlanden 
västerut, till exempel Stihkeområdet, Jitnemen och Sipmehke i Norge, men även till beteslanden i 
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Norge. Under varma perioder håller renen oftast till västerut där det finns mycket snö kvar. Snön 
är viktig eftersom den ger svalka och skydd mot insekter.

73 Lappmarksgränsen fastställdes 1751 för att skydda samerna mot nybyggarna som jagade och fiskade på samernas marker. Då 
lappmarksgränsen inte respekterades drogs 1867 odlingsgränsen i syfte att skydda de samer som levde på renskötsel, jakt 
och fiske. Väster om denna gräns fick inga nybyggen ske. 

Höstsommar 
Efter kalvmärkningen fram till sarvslakten, en bit in i september, befinner sig renarna i huvudsak 
nere i dalgångarna runt Fjällfjäll, Kultsjödalen och Raevkiejaevriedalen. Där betar renarna i stor 
utsträckning den proteinrika svampen. Om det blir en het augusti stannar renarna kvar längre 
på fjället, på hög höjd där det finns snödrivor kvar. Renhjorden sprider ut sig i mindre flockar 
över stora områden. Renskötarna bevakar inte renhjorden under denna tid men det är viktigt att 
renarna får beta ostört så de kan lägga på sig energi- och fettreserver inför brunstperioden och 
det kommande vinterhalvåret. 

Höst 
Renarna är nu normalt utspridda över samebyarnas hela områden väster om odlingsgränsen.73 
Renen betar huvudsakligen gräs, örter, svamp och hänglav. Renskötarna börjar samla ihop 
renarna till sarvslakt i början av september för att hinna slakta före det att renen går i brunst 
och köttet på grund av hormonförändringar blir oätligt under en period. Renarna brunstar 
framförallt runt Stihke och Fjällfjäll. Renskötarna samlar alla ihop alla renar, från Gitsfjället i 
öster till västra delarna av Burgfjäll och Fjällfjäll samt Voernese, till en beteshage vid Froskon 
där slakten sker. De båda samebyarna skiljer ut sina renar vid anläggningen och Voernese för 
sedan sina renar söderut mot Sipmekeområdet. När vägen över Stihkeområdet stängs i mitten 
av oktober och biltrafiken upphör så börjar renhjordarna vara i närheten av vägen och beta. 
Under brunsten och tiden efter är det viktigt att renarna inte blir störda, annars finns risk att 
vajan tvingas brunsta om med följden att hennes kalv föds senare, och små kalvar får svårare att 
överleva sin första vinter. Renhjorden behöver nu betesro för att bygga upp energireserverna för 
att överleva kommande vinter. 

När snön börjar komma och strax innan renarna börjar sin naturliga vandring österut samlar 
renskötarna på nytt alla renar till Froskon, eller österut till Brännåker, beroende på väder och vind, 
där samebyns resterande renar skiljs ut från Vilhelmina Södra samebys. När skiljningen sker i 
Froskon så flyttas de sedan till fots över fjället söderut till Raevkiejaevriedalen. När renarna skiljts 
i Brännåker lastas de på lastbil och körs till Storjola, alternativt direkt ner till vinterbetsområdena.

Höstvinter 
Renen är anpassad för att vara kvar till fjälls under vintern men det är mer gynnsamt för den 
att vara nere i skogen. Samebyn flyttar renarna till fots, samt med hjälp av helikopter, över 
Stihkeområdet och vanligtvis till förvinterlandet på Voernese där de får beta till mitten av 
december om betesförhållandena tillåter det. Renskötarna bevakar dagligen och när det sedan 
är dags för flytt samlar man in renarna till skiljningsanläggningen i Storjola där även ett visst 
slaktuttag sker. Renarna räknas och avmaskas innan de runt luciatid transporteras ner till 
vinterlandet i Västernorrland. Renarna flyttas ned med lastbil då skogsbruket gjort att stora 
arealer övernattningsbete förstörts och vattenkraftexploateringarna omöjliggör flyttning till fots 
då vattendragens isar är mycket osäkra. Samebyn ser idag en tendens till att flytten sker allt 
tidigare om hösten. 

Vinter 
Under vintern går renarna vanligtvis i mindre grupper i barrskogsområden och betar 
huvudsakligen olika lavar på marken och i träden. Samebyns vinterbetesområde är vanligtvis 
nordväst om Junsele, norr om Näsåker och österut mot stambanan. Samebyn kan även nyttja 
hela området ner till kusten för renbete men då krävs en svårare flyttning över Botniabanan. 
Det är nu viktigt med betesro och att renarna inte behöver röra på sig så mycket mer än när 
renskötarna för djuren till de bästa betesförhållandena. Renarna bevakas dagligen för att 
renskötarna ska kunna skydda de från yttre faror som till exempel rovdjur. Vid dåligt bete 
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tvingas renskötarna låta renarna sprida ut sig över större områden med risk för svårare och 
mer arbetskrävande bevakning. Hänglaven i träden är en viktig födoresurs under vintrar med 
besvärliga väderleksförhållanden där markbetet täcks av en isskorpa eller snödjupet är för djupt 
för renen att gräva sig igenom.

Vårvinter 
Samebyn samlar på nytt ihop sina renar på vinterlandet, de hålls ihop på mindre områden där 
de bevakas inför vårflytten till fjälls. Vanligtvis sker den i mitten av april men detta styrs helt 
av snötillgången och vädret både på vinterlandet och till fjälls. Flytten västerut sker med hjälp 
av lastbilar och renarna körs upp till Buarkantjahke. Samebyn har nu påbörjat renoveringen 
av en gammal flyttled med övernattningshagar för att möjliggöra en vårflytt till fots. Renarna 
är mycket känsliga för störningar och de bevakas dagligen för att hindra att de tar sig upp till 
Stihkeområdet, där snön normalt fortfarande ligger djup och skidåkare kan störa renarna.

Figur 5. Översiktskarta Stihkeområdet med geografi som nämns i rapporten. Voernese samebys gräns är markerad med röd linje, 
Jelken (1), Jitneme (2), Froskon (3), gamla gruvområdet (4) Stihke (5), Sipmehke (6), Sipmehkejaevrie (7), Gaavesjohke (8), Skårnja (9), 
Sipmehkejohke (10), Raavre (11), Karitjärn (12), Raevkiejaevriedalen (Raukasjödalen) (13).
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