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SAMMANFATTNING 

Kommunstyrelsen för Kiruna kommun beslutade 2019-09-02 att lämna positivt 

planbesked för upprättande av detaljplan för del av Kurravaara 3:2. Detaljplanen avses 

möjliggöra avstyckning för cirka 12 tomter i form av bostadshus. Planen bedöms inte 

strida mot kommunens översiktsplan och genomförandet antas inte medföra en 

betydande miljöpåverkan. Däremot bedöms planen vara av allmänt intresse för 

Kurravaara med omnejd varför detaljplanen handläggs genom utökat förfarande. 

Aktuellt planområde, och hela Kurravaara, ligger inom riksintresseområde för svår 

passage. Kring byn Kurravaara finns också ett riksintresseområde för flyttled samt ett 

kärnområde. 

 

I samband med planeringsprocessen har Kiruna kommun i undersökning för betydande 

miljöpåverkan (2020-02-19) bedömt att konsekvenser för rennäringen ska utredas och 

att en rennäringsanalys tas fram. Analysen ska utöver konsekvenser identifiera 

åtgärder som kan minimera eventuella negativa effekter som kan uppstå för 

renskötseln.  

 

I utredningen har konsekvenser identifierats och effekterna, både direkta och 

indirekta, som förväntas uppstå till följd av dessa har bedömts. Bedömningen har i sin 

tur resulterat i ett åtgärdsbehov beroende på effektens omfattning. Analysen har 

genomförts för dels planområdet men också för Kurravaaraområdet i stort.  

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget inte påverka rennäringen på ett betydande 

sätt. Enligt bedömningen som gjorts i tabell 4 kommer de direkta och indirekta 

effekterna av planförslaget inte att kräva några åtgärder. För Kurravvaraområdet 

bedöms det däremot finnas direkta och indirekta effekter för vilka åtgärder bör 

övervägas.  

 

Enligt den bedömning och riskklassificering som gjorts är påverkan förenad med 

planområdet begränsad varför inga åtgärder kopplade direkt till det aktuella 

planförslaget krävs. De åtgärder som avsnittet fokuserar på är kopplade till 

Kurravaaraområdet i stort där påverkan till följd av exploateringen i ett större 

sammanhang bedöms kunna utgöra en risk och åtgärder därmed bör övervägas. Att i 

större utsträckning än idag arbeta med skoterföreskrifter inom kommunen är en 

åtgärd som bedöms kunna reducera påverkan av ett ökat markanvändningsanspråk på 

rennäringen. Att en kommunal fördjupad översiktsplan för Kurravaara tas fram är en 

annan åtgärd som bedöms kunna förbättra förutsättningarna för att bedriva renskötsel 

i Kurravaaraområdet. Arbetet skulle ge möjlighet att lyfta frågor till en högre nivå vilket 

bedöms väsentligt för att säkerställa rennäringens funktionella samband. I ett 

fördjupningsarbete bör förslagsvis följande frågor hanteras:  

 

• En fördjupad analys och kartläggning av samtliga markanvändningsintressen i 

Kurravaaraområdet 

• En utredning av yttre geografisk gräns för exploatering av Kurravaara  

• En översyn av befintliga utpekade områden för flyttleder och betesmarker till 

följd av det ökande markanvändningsanspråken och klimatförändringar samt 

behov av alternativa leder och markområden 

• En utredning av metod för dialog för att förenkla samarbetet mellan 

intressenter i planeringsärenden  
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1 INTRODUKTION 

1.1 BAKGRUND OCH METOD 

Kiruna kommun har lämnat positivt planbesked för att detaljplanelägga delar av 

fastigheten Kurravaara 3:2. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för avstyckning av 

cirka 12 bostadsfastigheter. Aktuellt planområde ligger i den södra delen av 

Kurravaara by väster om Södra vägen (Figur 1).  

 

Inför startmöte för detaljplanen (2020-02-10) med Gabna sameby skickades 

information om planförslaget samt frågor om hur aktuellt område nyttas av samebyn, 

se bilaga 1. Frågorna ställdes för att få en större uppfattning om hur rennäringen 

använder området i detalj samt på vilket sätt åtgärder skulle kunna vidtas för att 

minska inverkan på renskötseln i området. Samebyn inkom aldrig med några svar, inte 

heller vid startmötet ville frågorna besvaras. Vid telefonkontakt 2020-03-13 samt 

2020-03-19 besvarades delar av frågorna muntligt, anteckningar från telefonmöte 

bifogas i bilaga 2.  

 

Initialt görs en övergripande beskrivning av relevanta aspekter i samisk historia, 

rättigheter som urfolk, samt renskötselns bedrivande. Andra verksamheter i området 

som kan bidra till kumulativa effekter beskrivs också. Samråd har förts med Gabna 

sameby i detaljplanens inledande skede 2020-02-10 där samebyn redogjort för hur 

rennäringen nyttjar området kring Kiruna och Kurravaara. Information och dialoger har 

även först med sametinget.  

 

Som grund för analysen har metoden för konsekvensbeskrivning som beskrivs i 

skriften Samisk markanvändning och MKB (2011) utgiven av Svenska samernas 

riksförbunds (SSR) använts samt metodhandboken som Nilsson et al. (2015) tagit fram 

i Kumulativa konsekvenser för rennäringen.  

 

Konsekvensanalysen behandlar dels påverkan på lokal och regional nivå i form av 

direkta och indirekta effekter samt de kumulativa effekterna som kan påverka 

rennäringen i Kurravaaraområdet. Den kumulativa påverkan definieras här som 

påverkan på renskötseln utifrån ett genomförande av detaljplanen tillsammans med 

andra omvärldsfaktorer.   

1.2 AVGRÄNSNING 

Aktuell analys utgår geografiskt från det planerade planområdet och exploateringen 

som planförslaget föreslår men omfattar hela rennäringens markanvändningsintressen 

i Kurravaaraområdet med omnejd.  

 

Analysen fokuserar inte uteslutande på renen men beaktar även renskötare och 

landskap, då det är en näring som nyttjar stora markområden under årscykeln. 

Verksamheten är varierande från år till år utifrån en rad faktorer. Ett allt för snävt 

perspektiv i en analys av rennäringens markanvändning kan i många fall ge en oriktig 

bild av influensen från olika typer av utveckling exempelvis av ny bebyggelse, 

infrastruktur eller turistverksamhet. Sådan påverkan blir ofta tydlig först när ett vidare 

perspektiv används där fler aspekter och ett större område beaktas i bedömningar som 

görs. Tidshorisonten är också en viktig aspekt och hur förutsättningarna för att 

långsiktigt kunna bedriva renskötsel påverkas. Analysen redogör för rennäringens 

verksamhet på lokal, regional samt övergripande nivå. 
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Figur 1. Översiktskarta med planområde 

2 SAMER OCH RENSKÖTSEL 

2.1 RENSKÖTSEL OCH SAMEBYAR 

I Sverige bedrivs idag rennäringen genom 51 samebyar. En sameby avser dels ett 

landområde där renskötsel bedrivs, liksom andra aspekter som en delad ekonomi och 

näringsrelaterade resurser. Det finns tre huvudtyper av samebyar, fjäll-, skogs- och 

koncessionssameby. Inom Kurravaaraområdet där planområdet är beläget är 

uteslutande fjällsamebyar verksamma.  

2.1.1 KULTURELLA OCH SOCIALA EFFEKTER 

Den samiska rennäringen beskrivs ofta som en grundpelare för den samiska kulturen. 

På så vis kan en vital rennäring ses som en grundförutsättning för den samiska 

kulturens fortlevnad. Renskötseln är i hög grad betingat med traditioner och ett 

bärande av ett allomfattande berättande genom de människor som lever sitt liv i den. 

På så vis är rennäringen mer än en näring som kan åtskiljas från den privata sfären. 

Trots sina starka traditioner har renskötseln följt med i samhällets utveckling 

exempelvis i användandet av snöskoter och GPS-teknik. Samhällsutvecklingen har på 

många sätt förenklat arbetsuppgifter, men på samma gång ställt nya krav. Dessa krav 

ligger dels i samhällets markanspråk, dels i beroendet av moderna hjälpmedel genom 

rationalitetskrav och ekonomisk konkurrens. Påverkan på den fysiska miljön har också 

påverkan i den sociala sfären. Det är en komplex mekanism med brett omfång. En 

viktig aspekt av det sociala kan vara att rädslan för negativa konsekvenser från en 

kommande förändring kan ha större påverkan än förändringen i sig själv. Exempel är 

påfrestande administrativa uppgifter och planeringsprocesser, ökade krav på 
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deltagande i samråd och oro för konsekvenser av pågående och framtida 

samhällsutveckling. 

2.1.2 ÖVERGRIPANDE REDOGÖRELSE FÖR RENSKÖTSELÅRET 

Att beskriva renskötselåret är inte en helt självklar uppgift. Det finns stora skillnader 

mellan olika samebyar beroende på geografisk placering och samebyarnas individuella 

organisation. En grundregel är att det är den lokala renskötaren som har störst 

kunskap om renskötseln för en specifik kontext. Rennäringens årscykel brukar normalt 

delas in i åtta årstider (Skogsstyrelsen, 2014). Här följer en generell beskrivning av 

renskötselåret med början på våren då vajorna föder sina kalvar. 

 

Vårvinter (april)  

När det bildas skare under nätterna börjar oftast vårflytten till vår- och 

kalvningslanden. Skaren bär renarna och de spridda renarna samlas ihop till en hjord 

som flyttas västerut, ibland till fots, ibland med lastbilar. Flytten ställer stora krav på 

arbetskraft och teknisk utrustning. Födan består fortfarande mest av lav och hänglaven 

är mycket viktig då markbetet ofta är otillgängligt. Flyttarna är energikrävande och det 

gör att tillgången på rastbeten är viktiga. Rastbeten är områden som möjliggör flytt 

genom att tillhandahålla föda och vila för renhjorden. 

 

Vår (april-maj)  

Vajan (renhona) återvänder till de områden där hon själv föddes för att kalva, i 

sydlägen där snön tinar fort. Kalvningslandet måste ge skydd mot otjänlig väderlek och 

ha god tillgång på bete, särskilt om vinterbetet varit dåligt. Tiden kring kalvningen är 

en mycket kritisk period, renarna är mycket känsliga för störningar och bevakas ofta 

intensivt mot rovdjursangrepp, allmänhetens skotertrafik och turism. Kalvning i 

skogslandet är svårt att bevaka. Är det snö kvar i skogen och renarna blir störda finns 

det risk att kalven fastnar i snön. Björn i kalvningsland vållar stora problem då 

renkalvarna är ett lätt byte för björnen. 

 

Försommar (juni)  

Oftast en gynnsam period för både ren och renskötare. Renen söker sig till björkskog, 

myrmarker och bäckdråg där grönskan kommer tidigare. För skogsrenen är 

våtmarkerna viktiga, där renen gräver efter underjordiska delar från flaskstarr och 

vattenklöver. Renen har nu en återhämtnings- och uppbyggnadsperiod och allt 

eftersom snön smälter, blir de gröna växterna allt viktigare. På ett bra försommarbete 

kan renen återta vad den tappat i vikt under vintern. Under försommaren besväras inte 

heller renen av höga temperaturer och insekter. 

 

Sommar (juni-juli)  

Renen drar upp mot högfjället eller ut på öppna vidder där värmen och insekterna är 

mindre besvärande. Skogsrenen söker sig till torra, skuggiga skogsbackar och är 

beroende av tät granskog som skydd mot värme och insekter. Sommaren är en hektisk 

tid då kalvarna ska märkas. Renarna är spridda över stora områden och renskötarna 

samlar till skilda märkningshagar. Efter kalvmärkningen lämnas renarna oftast ifred i 

sommarbeteslandet för att få beta i lugn och ro. Men även under sommaren sker en 

viss kantbevakning av renhjordarna. 

 

Förhöst (augusti)  

Renen rör sig mer och är spridd över större områden. Den äter gärna svamp och nu är 

det viktigt att en rik fettreserv byggs upp för att renen ska kunna överleva vintern. 

Detta är en relativt lugn period i själva renskötselarbetet med enbart kantbevakning. 
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Samtidigt sker nu en omfattande mötesverksamhet för renskötaren i kombination med 

underhållsarbeten och viktiga sidoarbeten. 

 

Höst (september-oktober)  

Renarna samlas naturligt i större skockar inför brunsten, som börjar under andra 

halvan av september. Där sarvslakt sker utförs den under första halvan av september. 

Under parningstiden kan en sarv (renhane) tappa 10-20 kilo i vikt. 

 

Förvinter (november-december)  

Börjar när frosten och snön kommit för att stanna och grönbetet försämras. Renen 

söker sig gärna till myrmarker, där betet är grönt längre och så småningom går den 

över till att beta marklav. Renskötarna samlar samebyns alla renar i arbetshagar där de 

delas upp i vintergrupper, omärkt kalv märks och renar som tillhör andra samebyar 

skiljs ut. Vinterbetesmarken bör reserveras för den produktiva renhjorden och 

slaktdjuren dras ut till slakt. Flytt till vinterlanden sker (kan starta i oktober) och 

renskötseln är beroende av väder och betesförhållanden. För många samebyar sker 

flyttarna med lastbilar p g a det fragmenterade landskapet och bristen på rastbeten. 

Skogsrenen flyttar vanligen inte så långt då den lever inom barrskogsområdet året om. 

 

Vinter (december-mars)  

Den mest kritiska perioden under året och renen kräver ett bra bete för att överleva. 

Bra betesförhållanden ger en relativt lugn period, dåliga förhållanden eller störningar 

av rovdjur kan göra perioden till den mest påfrestande under hela året för både ren 

och renskötare. De olika vintergrupperna hålls åtskilda genom daglig bevakning och 

normalt flyttar de inom vinterbetesområdet allt efter tillgång på bete. På grund av de 

fragmenterade betesområdena (hyggen, viltstängsel, vägar etc.) måste vintergrupperna 

flytta oftare och på många ställen måste renskötseln även dela upp renarna i flera 

mindre grupper för att betet ska räcka till. 

2.2 LAGAR OCH RÄTTIGHETER 

Renskötselrätt är den sammanfattade beteckningen för rättigheterna som tillkommer 

samer i rennäringslagen (1971:437). Rennäringslagen slår fast rätten att använda mark 

och vatten inom följande områden: 

 

Åretruntmark. 

Områden där renskötsel får bedrivas året runt inom: 

 

- marker ovan odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län 

- marker nedanför odlingsgränsen men ovanför lappmarksgränsen på mark där 

skogsrenskötsel bedrivs under våren, sommaren eller hösten och mark som 

antingen tillhör eller tillhörde staten vid utgången av juni 1992 eller är 

renbetesland. 

- på renbetesfjällen i Jämtlands län och inom de områden i Jämtlands och 

Kopparbergs län som vid utgången av juni 1992 tillhörde staten och var 

upplåtna för renbete 
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Vinterbetesmarker 

Områden där renskötsel får bedrivas mellan 1 oktober och 30 april, och är: 

- områden nedanför odlingsgränsen men ovanför lappmarksgränsen som inte är 

åretruntmark.  

- områden nedanför lappmarksgränsen och renbetesfjällen där renskötsel av 

tradition bedrivits  

 

Möjlighet till renskötsel utanför dessa områden finns även, med hänvisning till 

exempelvis gammal hävd (avgörs av domstol). Rätten till brukande är som mest 

omfattande inom åretruntmarkerna. Detta betyder inte att områden utanför dessa 

marker är mindre viktiga för näringens bedrivande. I båda fallen kan det vara av stor 

betydelse att beakta viktiga områden som flyttleder, kritiska passager, kalvningsland 

och goda betesmarker. Mellan dessa områden är det även viktigt att beakta eventuella 

funktionella samband. 
 

3 PRÖVNING ENLIGT PLAN OCH BYGGLAGEN 

Enligt 6 kap. miljöbalken om miljöbedömningar ska en myndighet eller kommun som 

upprättar eller ändrar en plan eller ett program göra en strategisk miljöbedömning av 

planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra BMP 

(betydande miljöpåverkan). Syftet med miljöbedömningen är att integrera 

miljöaspekter i planeringen så att en hållbar utveckling främjas.  

 

Innan myndigheten eller kommunen tar ställning till om BMP kan antas uppstå ska 

undersökning göras som identifierar de omständigheter som talar för eller emot att 

BMP kan uppstå (enligt de kriterier som anges i Miljöbedömningsförordning, SFS 

2017:966). När undersökningen är genomförd ska kommunen eller myndigheten ta ett 

särskilt beslut som redovisar identifierade omständigheter. Beslutet ska 

tillgänglighetsgöras för allmänheten, men kan inte överklagas särskilt. Samråd ska 

även ske med de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av 

planen, programmet eller ändringen.  

 

Om BMP kan antas uppstå ska de omständigheter som talar för detta utredas i en MKB 

(miljökonsekvensbeskrivning). Det som framkommer i MKB ska integreras i planarbetet 

och handlingen ska samrådas i samband med planprocessen. 

 

Kiruna kommun upprättande en undersökning av risk för betydande miljöpåverkan för 

aktuell detaljplan 2020-02-19. Detaljplanens genomförande bedöms av kommunen 

inte innebära betydande miljöpåverkan och en fullständig MKB behöver därmed inte 

upprättas. Utvecklingen bedöms dock kunna innebära risk för negativ inverkan på 

rennäringen varför undersökningen föreslår att en rennäringsanalys tas fram. Analysen 

ska utreda exploateringens påverkan i form av direkta och indirekta effekter samt 

kumulativa effekter för att bedöma om utvecklingen påtagligt bedöms kunna försvåra 

rennäringens bedrivande.  

 

Länsstyrelsen har 2020-03-18 i yttrande på undersökningen meddelat att de inte delar 

kommunens bedömning att ett genomförande av planförslaget inte torde riskera att 

medföra betydande miljöpåverkan. Detta med hänvisning till att VA-frågan måste 

utredas (mot bakgrund av det som framkommer i kommunens översiktsplan). Vad 

gäller rennäringen framhäver länsstyrelsen att riksintresset måste beaktas för att 

säkerställa att planerad bebyggelseexploatering är lämplig med hänsyn till renskötseln 

inom området.  
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Länsstyrelsen anser även att kommunen bör följa den aktuella översiktsplanens 

rekommendationer och upprätta/påbörja framtagande av en fördjupad översiktsplan 

(FÖP) för Kurravaara innan nya bebyggelseplaner tas fram. 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 KURRAVAARA 

Kurravaara by ligger cirka 15km norr om Kiruna i Norrbottens län. Bebyggelsen i byn 

ligger utspridd längst älven och upptar därför relativt stora arealer med ett avstånd om 

2,5 km från norr till söder (fågelvägen). Koncentrationen av bebyggelsen finns, 

förutom längst älven, vid infarten till byn efter Kurravaaravägen. Den utspridda 

bebyggelsen beror på att Kurravaara tidigare främst var ett fritidshusområde. I takt 

med att Kiruna växer och tillgängligheten på bostäder minskar har fler och fler 

Kirunabor valt att bygga om sitt fritidshus till permanentbostad. I Kurravaara bor 367 

personer enligt siffror från 2019-12-31. I byn finns kommersiella verksamheter som 

helikopterbas, handelsträdgård och turistverksamhet. Gatubelysning finns i stort sett 

efter alla gator inom byn.  

 

Öster om Kurravaara, på andra sidan älven, finns Kallovaara där det också finns 

permanentbostäder. Gällande detaljplan (25-P90/212) möjliggör för 50 

bostadsfastigheter. 

 

 

 

Figur 2. Översiktskarta Kurravaara, byns avgränsning markeras med rött, gatubelysning med gult och 
aktuellt planområde markeras ungefärligt med blått (Källa underlagskarta: Lantmäteriet.se 2020-12-21). 
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4.2 SAMEBYAR 

Rennäringen i markerna kring Kurravaara på södra sidan Torneälven bedrivs av Gabna 

sameby. Norr om Gabna sameby finns Talma sameby och i söder Laevas sameby (figur 

3)  

 

Gabna sameby sträcker sig från norska gränsen i Kiruna kommun ner till områden 

kring Junosuando i Pajala kommun. Norr om Torne älv gränsar Gabna sameby mot 

Talma sameby och i söder mot Laevas sameby. Samebyn har sina åretruntmarker i 

Kiruna kommun liksom vinterbetesmarker i Kiruna och Pajala kommuner. Gabna 

sameby har 11 registrerade renskötselföretag och har en av länsstyrelsen fastställd 

vinterhjord på högst 6500 djur (kontrollerat 2020-03-18). 

 

Fjällsamebyarna i kommunen är verksamma ovan och nedan odlingsgränsen. Områden 

ovan odlingsgränsen är så kallade åretruntmarker där renskötsel bedrivs hela året. 

Nedan odlingsgränsen finns vinterbetesmarker som används mellan 1 oktober till 30 

april. 

 

 

Figur 2. Närliggande samebyar i förhållande till planområde. Källa: IRENMARK 

4.3 ÖVERSIKTLIG PLANERING 

I kommunens gällande översiktsplan beskrivs inriktningen för den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön och ger vägledning för hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. I Kiruna kommun ska den huvudsakliga utvecklingen ske i befintliga orter och 

i anslutning till dessa. Kurravaara beskrivs som en del av Kirunas närområde och ett 

attraktivt läge för boende och rekreation. Med hänsyn till byns lokalisering på 

pendlingsavstånd från Kiruna finns en ökad efterfrågan på tomter i Kurravaara vilket 

kommunen beskriver i översiktsplanen.  
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Kommunen har även pekat ut delar av Torneälvens västra strand som ett viktigt 

område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) vilket planområdet delvis 

ligger inom. Motivet till utpekandet är att området är viktigt för utvecklingen av 

bostäder, fritidshus, turism och friluftsliv. Möjlighet att bo i Kurravaara tillgodoser en 

del av bostadsbehovet inom centralorten och är en viktig del i Kirunas attraktivitet som 

bostadsort. LIS-området ger förutsättningar för ytterligare boendemöjligheter och för 

utveckling av verksamheter vilket kan ge positiva effekter på inflyttning och 

sysselsättning. Utveckling i området kan också innebära fler besökande och ett stärkt 

friluftsliv samt stödjer Kiruna centralort som serviceort. Stora riksintresseområden 

utmed älvarna sammanfaller med kommunens fritidshusområden. Utpekade LIS-

områden har anpassats till rennäringens riksintresse. Hänsyn har tagits till 

rennäringens intressen i områden med kända problem samt vid rastbetesområde, 

svåra passager och kärnområden. LIS-områden som sammanfaller med riksintresse 

rennäring är av liten omfattning. 

 

Utveckling i Kurravaara har kommit till en punkt när det är svårt att anordna enskilda 

VA-anläggningar varför kommunen utreder förutsättningarna för vatten och avlopp. 

Enligt översiktsplanen bör en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kurravaara göras när 

VA-utredningen är klar då VA-frågan bedöms vara så pass viktig. I en framtida FÖP 

utreds även andra frågor och markanvändningsintressen som exempelvis rennäringen 

och naturvärden.  

4.4 RIKSINTRESSEN 

Enligt miljöbalken 3 kap 5 § 1 st. ska mark- och vattenområden som har betydelse för 

rennäringen så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

näringarnas bedrivande. Riksintresseområden ska enligt 3 kap. 5 § 2 st. skyddas mot 

åtgärder som avses i första stycket.  

 

För att säkerställa den samiska kulturens fortlevnad har riksdagen slagit fast att vissa 

grundläggande förutsättningar måste finnas inom varje sameby i form av riksintressen. 

I praktiken handlar detta om områden med avgörande betydelse för rennäringen inom 

både åretrunt- och vinterbetesmarkerna. Detta kan handla om särskilt värdefullt 

betesland, kalvningsland eller flyttleder. I sammanhanget är det viktigt att notera att 

inte enbart områden som utpekats som riksintressen är betydelsefulla. Även de 

funktionella sambanden mellan sådana områden har stor betydelse för de olika 

riksintresseområdenas värde och funktion. Anledningen till detta är att rennäringen 

inte är ett fast objekt. Istället är näringen en dynamisk verksamhet med en 

sammanhängande markanvändning genom landskapet bestående av fortlöpande 

kopplingar. Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande. Områden som 

kan få status som riksintresse för rennäring beskrivs som: 

 

- Områden kring anläggningar, som skiljningshagar, slakhagar m.m. 

- Kalvningsområden 

- Viktiga betesområden i vinterbeteslandet. 

- Rastbeten 

- Samlingsplatser 

- Flyttvägar. 

 

Aktuellt planområde, och hela Kurravaara, ligger inom riksintresseområde för svår 

passage. Längst älven, mellan Kurravaara och Kallovaara finns också ett 

riksintresseområde för flyttled. Direkt nord/nordväst om byn Kurravaara, cirka 2 km 

meter från planområdet, finns ytterligare ett riksintresse för rennäringen. Området 
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benämns Soahkenjunis och är ett kärnområde som fungerar som vinterbetesområde 

samt uppsamlingsområde mot samebyns spärrstängsel. Området har goda 

betesmöjligheter. 

4.5 RENNÄRINGENS MARKANVÄNDNING 

Den samiska markanvändningen skiljer sig från en stor del av andra areella näringars 

markanvändning. Få andra näringar är beroende av så stora områden och ett 

sammanhängande landskap över tid. Rennäringen har också ett starkt beroende till 

årstidsväxlingar, klimat och biologi. Kartunderlaget som presenteras i analysen ger en 

generell bild över samebyarnas markanvändning. Eftersom förutsättningarna för 

renskötseln varierar från år till år bör gränserna till olika områden ej tolkas för 

bokstavligt. Rennäringens markanvändning genom dess årstidscykel och funktion 

beskrivs i figurerna 4 och 5. 

 

 

 

Figur 3. Översikt av rennäringens markanvändning i Kurravaara - Kirunaområdet. Källa: IRENMARK  
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4.5.1 BESKRIVNING AV GABNA SAMEBYS MARKANVÄNDNING SOM HELHET OCH PÅ 

REGIONAL NIVÅ 

Här följer en specifik redogörelse för viktiga områden och passager för hela Gabna 

samebyns årstidsbundna markanvändning utifrån studien Hur påverkas rennäringen 

av förändringarna kring Kiruna och en analys av kumulativa effekter (BRNT 2006:12) 

 

 

 

Figur 4. Karta över Gabna samebys markanvändning som helhet. Källa: IRENMARK 

 

Vår och kalvning 

Under våren och kalvningen används framförallt kärnområdet Sarvajohka som ligger 

mellan Torneträsk i norr, Rautasjare i söder, Nagirjávri i öster och Cuonjácohkka 

i väster. Området erbjuder goda betesmöjligheter med betesro och fungerar som 

naturligt uppsamlingsställe. Förutom några fasta anläggningar finns där ett antal 

kalvmärkningshagar. Området väster om Abiskodalen används också som 

kalvningsland. Även kärnområdet Rautas som ligger längs E10 från Njuohcanjávri 

norrut till Bergfors används under våren. Kalvningen pågår under vårvintern men är 

som intensivast under perioden 15-20 maj. 

 

Ansökan om skoterförbud 

Ett av de problem som samebyn ställs inför är skotertrafiken inom kalvningslandet. För 

att något freda kalvningslanden ansöker samebyn i regel därför varje år hos Kiruna 

kommun om skoterförbud inom de viktigaste delarna av kalvningslandet, oftast från 

sista veckan i mars. Under både 2005 och 2006 avslog dock Kiruna kommun ansökan 

om skoterförbud inom kalvningslanden. Kommunens syn är att det är viktigt med en 

dialog och kunskapsspridning om frågorna kring rennäring och skotertrafik och att 

information är ett bättre sätt att hantera frågan än förbud. 
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Skoterkörning från Norge  

Skotertrafiken innebär en allvarlig störning för de kalvande renarna genom att det inte 

sällan är skotrar med s.k. högkamsmattor som i höga hastigheter bl.a. tar sig upp på 

höga sluttningar. Norska skoterturister utgör en stor andel av dem som attraheras av 

den fria skoterkörningen i de svenska fjällen och Katterjåkk är för dem den kanske 

viktigaste utgångspunkten för trafik in i Gabna samebys vårvinterland även om hela 

sträckan Torneträsk - Riksgränsen genererar skotertrafik in på Gabnas område. 

 

Sommaren 

Närmare sommaren flyttas renarna norrut och hålls i Abiskoområdet där betet är bra 

och flera fasta renskötselanläggningar är förlagda. Fem kalvmärkningshagar finns i 

området kring sommarvistet Rovvidievva söder om Ábeskojávri. Även kärnområdet 

Riksgränsen erbjuder goda betesmöjligheter under sommaren. Under någon dryg 

Månad om sommaren bor många av samebyns medlemmar i Rovvidievva. 

 

Sommarbete i Norge 

Gabna nyttjar en liten del av det norska reinbeitesdistriktet Skjomens marker för 

sommarbete. Detta är en viktig del av Gabnas sommarland.  

 

Störning från väg E10 mm  

Innan väg E10 vid Abisko anlades utnyttjade samebyn från mitten av juli och framåt ett 

område norr om Gorsavaggi som utgör några av samebyns bästa betesmarker. 

Störning från människor har gjort att man hittills valt andra marker för detta 

sommarbete. Nu har man dock inom samebyn för avsikt att åter försöka använda 

dessa marker. 

 

Turistanläggningar 

Flera turistanläggningar utmed väg E10 och Malmbanan genererar under sommaren 

betydande turistströmmar in i Gabnas samebys sommarland. Hit räknas 

turistanläggningarna vid Abisko, Björkliden, Vassijaure och Riksgränsen. 

 

Hösten 

Under hösten används sydöstra delen av kärnområdet Abisko liksom Sarvajohka och 

Rautas. 

 

Slakteriet 

Under höstmånaderna samlas renarna för att drivas till Rensjön och den årliga 

höstslakten. Rensjön utgör samebyns produktionscentrum med anläggningar för 

renskiljning och kontrollslakteri. All slakt inom samebyn sker här. Slakteriet används 

också för legoslaktning. Flera medlemmar inom samebyn bor också i Rensjön.  

 

Olyckor med tåg och bil 

Eftersom Malmbanan går genom samebyns marker är olyckor med tåg en vanlig 

företeelse. Idag finns rutiner för att mota bort renar från järnvägen, men bl.a. vintertid 

kan detta generera mycket merarbete. Spärrstängsel bidrar också till att hålla 

olycksantalen nere. Antalet renar som dör till följd av tågolyckor har minskat kraftigt. 

Cirka 200-300 renar dör årligen i tågolyckor. Även i vägtrafiken dör renar; på E10 inom 

Gabnas marker dör cirka 50-100 renar per år. Ersättningen är för närvarande cirka 

1700 kr/ren och den baseras på marknadspriset på renkött inom landet.  

 

Flyttning förbi Kiruna 

Från Rensjön drivs eller vandrar renarna mot sydost över flacka marker med en mosaik 

av myrar och fastmarksholmar fram till Loussavaara utanför Kiruna. Gabna sameby har 

under årtionden haft sina flyttleder både väster om och nordost om Kiruna samhälle. 
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Exploateringar för olika ändamål har gjort att samebyn nödgats ändra sina 

flyttningsleder flera gånger förbi Kiruna samhälle. Idag sker flyttningen förbi Kiruna 

mestadels med hjälp av helikopter som gör det möjligt att hålla hjordarna samlade i 

denna trånga passage. 

 

Vintern 

Flera små kärnområden nedanför odlingsgränsen med sammanhängande lavrika 

barrskogar nyttjas under vintern. Vissa vintrar håller en av vinterbetesgrupperna 

(siitorna) sina renar i markerna mellan Kiruna (Luossavaara) och Torneälven, så var 

fallet bl.a. vintern 2005/06. 

 

Vårflyttning på Torneälven 

Under våren går flyttningen framför allt utmed den frusna Torneälven, förbi Jukkasjärvi 

med sin turistanläggning. Vid Kurravaara lämnar flyttleden älven och 

fortsätter på fastmark tillbaka upp mot vårlanden. 

 

Lastbilsflyttning 

Inom Gabna sameby förekommer flyttning med lastbil under vissa år. Flyttningen med 

lastbil utgör en liten del (15-20%) av den samlade flyttningen. 

 

Flyttning och rastbeten intill Kiruna 

Både Gabna och Laevas använder markerna kring Kiruna i huvudsak för passage i 

samband med flyttning mellan åretruntmarker och vinterbetesland. Vid flyttningen är 

vissa marker kring Kiruna av mycket stor betydelse som rastbeten för att djuren ska få 

mat och vila. De olika vinterbetesgrupperna inom de båda samebyarna företar 

vinterflyttningar gruppvis och under olika tider.  

 

Vinterbete  

I mindre grad använder rennäringen även markerna kring Kiruna för vinterbete men 

det handlar då endast om någon enstaka vinterbetesgrupp i respektive sameby under 

vissa vintrar. 

 

Smalast kring Kiruna 

Betesområdena är som smalast kring Kiruna. Passagen av Kiruna under vår och höst 

ska göras i en smal midja där samebyarna är trängda mellan staden och angränsande 

samebyar i norr och söder. Gabna är begränsat i norr av Torneälven och gränsen mot 

Talma sameby. 

4.5.2 BESKRIVNING AV GABNA SAMEBYS MARKANVÄNDNING PÅ LOKAL NIVÅ 

Området kring Kurravaara var en gång ett attraktivt vinterbetesland och användes vid 

kalvning. Utvecklingen av gruvor och bebyggelse har gjort att förutsättningarna för att 

bedriva rennäring har förändrats. Idag utgör Kurravaara en svår passage för renen med 

hänseende till att fler människor bor och rör sig i området. Utvecklingen med fler 

bostäder längst älven, både i Kurravaara och Kallovaara, gör att utrymme för renarna 

längst älven minskat. Fler människor innebär också fler skotrar vilket försvårar 

ytterligare.  

 

Enligt Gabna samebys karta över strategiska platser inom beteslandet ligger det ett 

område för trivselland direkt norr om Kurravaara. Detta område benämns Soahkenjunis 

och är ett utpekat kärnområde. Hela Kurravaara, älven mellan Kurravaara och 

Kallovaara samt del av älven söderut pekas ut som svår passage.  

 

Samebyn har delar av sitt vinterland med bete runt Kurravaara. Senare under säsongen 

migrerar renarna västerut. 
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4.6 ÖVRIG MARKANVÄNDNING OCH OMVÄRLDSFAKTORER 

En ökning av olika verksamheter och näringar i samhället har inneburit en påverkan på 

rennäringens förutsättningar att bedrivas. Här följer en översiktlig redogörelse för 

markanvändning och omvärldsfaktorer som kan förekomma i Kurravaaraområdet och 

bedömts relevanta för möjligheten att bedriva renskötsel.  

 

Bebyggelse 

Området kring Kurravaara har stegvis byggts ut med nya bebyggelseområden, särskilt 

längs älven. I Kurravaara bor 367 personer enligt siffror från 2019-12-31. Områdena 

uppströms Torneälvens strand och vid byns infart efter Kurravaaravägen är bebyggda 

med cirka 190 hus. Påverkan som uppstår till en följd av ny bebyggelse ligger 

framförallt i sitt bidrag till barriäreffekter från Kurravaaraområdets redan befintliga 

bebyggelse. Byggnads- och anläggningsarbeten i samband med byggskeenden har ofta 

en generell störningseffekt med ökade transporter, buller och på längre sikt ökad 

trafik. I takt med att fler bebyggelseområden växer fram skapas ännu påtagligare 

barriäreffekter för rennäringen och risken för betydande inverkan ökar.  

 

Vägar 

Trafikmängden längst Kurravaaravägen (väg mellan Kiruna och Kurravaara) är enligt 

trafikverkets trafikflödeskarta 650 (ÅDT). Mätningarna är något föråldrade då de är 

genomförda 2008. För att få en mer korrekt bild av ÅDT längst Kurravaaravägen har 

uppräkningar gjort enligt Trafikverkets trafikuppräkningstal EVA med prognos år 

2040. Enligt uppräkningarna uppgår trafikmängden längst Kurravaaravägen till 708 

ÅDT år 2040. 

 

Tabell 1. Trafikuppgifter, prognos år 2040 enligt trafikuppräkning EVA med kvoten 1,09 för lätt trafik och 
1,32 för tung trafik 

Väg Antal fordon 
Årsdygnstrafik 
[ÅDT] 

Andel tung trafik 
[%] 

Hastighet 
[km/h] 

Kurravaaravägen 708 37% (Kvoten för tungtrafik är inte uppdelad på 
fjäll/kust varför % blir hög) 

80 

 

 

Trafikmängden bedöms inte vara osedvanligt stor även om den inte är obetydande i 

sammanhanget. Norrbottens län hade år 2019 flest renolyckor med 925 påkörningar, 

vilket är 371 fler olyckor jämfört med Västerbotten som hade näst flest olyckor i 

Sverige år 2019 (Nationella viltolycksrådet). 

 

Nya bebyggelseområden kan innebära en ökad trafikmängd, dels i anläggningstrafik 

under byggfas, dels på längre sikt med trafik till och från nya bebyggelseområden. 

Störningar från vägar består av faktorer som barriäreffekter, påkörningsrisk och 

allmänna störningseffekter. Påkörningsrisken kan öka ytterligare om vägarna saltas då 

renen lockas ut på vägen för att slicka salt. 
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Friluftsliv och besöksnäring 

I Kurravaaraområdet bedrivs olika typer av besöksnäring som hundspannsverksamhet, 

jakt och fiske. Störningsmoment för rennäringen ligger främst i generellt ökad aktivitet 

i området runt Kurravaara med snöskoterkörning och hundspannsturer som försvårar 

arbetet med att hålla renarna inom lämpliga områden. Renarna följer gärna vintertid 

hårda skoterspår vilket bidrar till förändringar i naturliga vandringsvägar och 

betesområden. Fler människor i markerna påverkar renens betesro vilket kan tvinga 

renen till uttröttande förflyttningar. Att renen avbryter sitt bete resulterar ofta i 

försämrat allmäntillstånd och försämrade förutsättningar för kalvförande vajor. 

 

Friluftsliv och besöksnäring kan på så sätt bidra till undanträngningseffekter, generell 

oro och merarbete för att hålla renhjorden samlad. I området kring Kurravaara är det 

främst skotertrafik under vinterhalvåret som kan ge upphov till störningar genom 

buller men även genom barriäreffekter och skingrande effekter när renar följer 

skoterspår in i oönskade områden. Till Kurravaara finns kommunala skoterleder från 

Kiruna som anländer i norra änden av byn och fortsätter över älven österut liksom 

längs med älven söderut.  

 

Rovdjur 

Rovdjur påverkar renskötseln i sin predation av ren och generellt har 

rovdjursstammarna ökat under 1900-talet. Olika rovdjur har olika påverkan beroende 

på art och beteende. De olika rovdjurens jaktbeteende har betydelse för vilka områden 

och förhållanden som innebär störst risk för renarna och därmed deras strategier för 

att undvika predation. Dessutom har de olika rovdjurens jaktsätt en betydelse för 

effekten på renhjorden och renskötarnas arbete, till exempel orsakar en smygjägare 

som lodjuret mindre störning, stress och merarbete än förföljande rovdjur som järv 

och varg (Andrén et al, 2018). Rovdjur påverkar renskötseln dels ekonomiskt genom 

bortfall i produktion dels i det vardagliga renskötselarbetet. Skingrade och störda 

renhjordar liksom störd kalvning är andra exempel på störningar utifrån rovdjurs 

predation av ren.  

 

Skogsbruk 

Stora delar av Kiruna kommun har någon skyddsform som gör att skogsbruk inte 

bedrivs där. Till detta är stora delar av skogen fjällnära skog. I Kurravaaras närområde 

bedrivs dock skogsbruk varav planområdet utgör ett kalavverkat skogsområde. En 

kalavverkning förändrar växtlighetens komposition där vissa växters tillväxt ökar och 

andra minskar. I hänglavsbärande skog kan viktigt bete försvinna och marklav som är 

en grundläggande vinterföda påverkas generellt negativt. Landskapsbilden påverkas 

ofta märkbart vilket kan resultera i förändrade rörelsemönster och förskjutna eller 

försvunna rastbeten och samlingsområden. Utbyggnad av skogsbilvägar kan ha 

påverkan på betesmarker och leda till fragmentering, ändrade vandringsmönster och 

ökade påkörningsrisker. Till detta kommer påverkan i framtida skogsvårdsåtgärder 

som röjning, gödsling och val av återplanterat trädslag (Skogsstyrelsen, 2014).  

 

Gruvor och mineral 

Kirunaområdet har en lång historia av exploatering för malmfyndigheter 

exploateringen av gruvor i Kirunaområdet vilket är en viktig förklarande samtida faktor 

för påverkan på renskötseln. Gruvor och tillhörande verksamheter tar ofta stora 

markområden i anspråk utöver själva gruvområdet, exempelvis i provborrningar och 

anknytande verksamheter. I anslutning till Kurravaara finns ingen gruvverksamhet men 

en stor del av området mellan Kiruna och Kurravaara är utpekat som riksintresse för 

mineral, där det också finns beviljade undersökningstillstånd. Området norr och 

nordost om Kiruna har påverkats med bland annat avskuren flyttled i Nukutusvaara. 
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Gruvnäringens påverkan på rennäringen ligger ofta i bortfall av viktiga områden som 

flyttleder, bete eller samlingsområden. Till detta kommer andra störningsfaktorer som 

buller och ökad trafik i området. Flytt och samling försvåras ofta av anlagda diken, 

stängsel eller andra barriärskapande installationer i anslutning till gruvområden.  

4.6.1 STÖRNINGSZONER 

För att på ett tydligt sätt kunna bedöma den övergripande störningsbilden på 

rennäringen har störningszoner beräknats för ett antal påverkansfaktorer (tabell 2).  

 

Störningszoner anges här som område där störning uppstår av en etablerad 

anläggning eller aktivitet av något slag. Verksamheter kan mycket väl ha påverkan 

långt utanför verksamhetens närområde. Det finns en stor bredd av faktorer som 

påverkar störningens influensområde. Exempel på detta är årstid, klimat, tidigare 

påverkan, andra störningskällor och kön på ren. Kalvförande vaja är i allmänhet mer 

störningskänslig. Störningszonerna som är satta i denna analys utgår från zoner 

beskrivna av Skarin och Åhman (2014) och är sedan fastställda med hjälp av underlag 

från Nilsson et al. (2015) liksom erfarenheter från andra studier och samtal med 

samebyarna och sametinget. Hur störningszonernas omfattning bestäms beror på 

vilken typ av störning som avses och hur omfattande användningen inom 

verksamheten är. Zonerna är sedan fastställda utifrån underlag i Nilsson et al. (2015) 

samt sådant som funnits jämförbart i andra underlag och studier.  

 

De beskrivna påverkansfaktorerna för störningszonerna är bebyggelse, vägnät, 

skoterleder och turistanläggningar. Överlappande störningszoner kan vara en indikator 

för ökade kumulativa effekter av en enskild störning. Zonerna ska inte betraktas som 

definitiva eller att undvikelsen är total inom området. Istället kan de användas som 

utgångspunkt för att bedöma möjlig undvikelseeffekt. I figur 6 och 7 längre ned 

redovisas störningszonerna på en karta över Kurravaaraområdet för de beskrivna 

omvärldsfaktorerna i tabell 2.  
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Tabell 2. Störningszoner för omvärldsfaktorer.  

Omvärldsfaktor Störningszon enl. 

Skarin/Åhman 

Vald störningszon Motivering till vald zon 

Bebyggelse 2,5-15km 2,5km Samebyarnas erfarenheter är att 

det är aktiviteterna i form av 

skoteråkning, hundspann, 

skidåkning etc. som ger 

störningar vintertid, därav liten 

zon runt själva tätorten 

Vägar 1-10km 1km Störningszonen har bestämts 

utifrån volymen av vägens 

användning 

Skoterleder Ingår  1km Utbrett med skoterleder över  

stora områden, där de mest 

trafikerade tagits med, 

erfarenhets och exempelbaserad 

zon  

 

Turistanläggning 0-12km 4km Erfarenhetsbaserad zon utifrån 

erfarenhet liksom relaterade 

hundspannsturer av 20-25 

kilometers längd 

 

  

 

 

Figur 6. Störningszoner för skoterled och väg. Källa: Kiruna kommun, Nationella vägdatabasen.  
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Figur 7. Störningszoner för bebyggelse och turistanläggning. Källa: Kiruna kommun, Nationella 
vägdatabasen. 

 

4.7 PLANERAD UTVECKLING AV PLANOMRÅDET 

Aktuellt planförslag möjliggör för att cirka 12 bostadstomter kan avstyckas från del av 

Kurravvara 3:2. Initialt planeras det för en blandning av fritidshus och 

permanentboende. Planområdet, som idag är obebyggt, ligger beläget inom de södra 

delarna Kurravaara by. Området omges av befintlig bebyggelse i norr, öster och söder. 

Kring området finns också flertalet avstyckade men obebyggda bostadstomter. I öster 

avgränsas planområdet mot Södra vägen och på andra sidan vägen, längst hela 

strandlinjen, finns bebyggelse (fritidshus och permanentbostäder). Mellan planområdet 

och strandlinjen är det som närmst cirka 50 meter och däremellan finns Södra vägen 

samt annan bebyggelse.  

 

Planområdet utgörs av ett kalhygge med undantag för ett blötare (lägre) område i öster 

som är gräsbevuxet och med inslag av björksly. Terrängen är kuperad med ett 

brantare parti i planområdets nordvästra hörn som sluttar mot mitten av planområdet. 

Höjdskillnaderna inom planområdet är cirka 30 meter (+360 till +328 RH2000). 
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Figur 8. Foto över planområdet (markeras med rött) (Källa: Transaktum AB). 
 
 

Aktuellt planförslag möjliggör för cirka 12 nya bostadsfastigheter vilket skulle kunna 

generera ytterligare cirka 33 personer till Kurravaara (beräknat på 2,7 personer/villa).  

Detta innebär en befolkningsökning med cirka 9% inom en befintlig by. Enligt 

beräkningar gjorda i trafikverkets trafikalstringsverktyg skulle en utbyggnad av hela 

planområdet bidra till ytterligare 50 bilar ÅDT längst Kurravaaravägen, vilken skulle 

innebära en trafikökning med cirka 7%. Antagande görs att alla fastigheter, 

tillkommande och befintliga, har 1 skoter/hushåll. Planförslaget skulle bidra till 

ytterligare 12 skotrar i Kurravvara, en ökning med cirka 8 %.   

4.8 KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Ett både nuvarande och kommande problem som oroar rennäringen är effekten av 

klimatförändringarna. Renarnas bete och förflyttningsmönster styrs av vädrets 

skiftningar vilket innebär att behovet för renskötaren att flexibelt kunna nyttja olika 

betesmarker ökar. Till följd av att markintresseanspråken ökat har en ökad 

fragmenteringen av betesmarken skett som i sin tur innebär att flexibiliteten har 

minskat successivt. Kvarvarande sammanhängande betesmarker och tillgång till 

hänglavsbeten har därför ett särskilt högt värde för rennäringen. 

 

Klimatriskerna ökar generellt men är som störst under vinterbetesperioden (oktober-

april). Främst beror detta på förhöjda temperaturer, förändrade nederbördsmönster 

och därmed nya snö- och betesförhållanden. Detta innebär att områden ”förskjuts” det 

vill säga att kustklimatet kan bli rådande i inlandet och inlandsklimatet i fjälltrakterna. 

Sårbarheten bygger på att möjligheten till anpassning till följd av ett förändrat klimat 

försvåras med hänsyn till den ökade konkurrensen om markerna. Reservmarker är 

svåra att ta till och kan utgöras av mark som har sämre konnektivitet på grund av 

fysiska strukturer som infrastruktur, kalhyggen, buskskogar etc. eller ekologiska yttre 

faktorer till exempel rovdjurstryck som omöjliggör ett nyttjande. Möjligheterna till 

anpassning ligger till stor del också utanför renskötarnas kontroll.  

 

En annan negativ konsekvens till följd av klimatförändringar är att älvarnas istäcken 

försämras på grund av ökad nederbörd och temperaturökning. Detta försvårar flytten 

av renar vid de områden där flyttlederna går över istäckta vattendrag. Försämrade 
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isförhållanden kan också bero på vattenregleringar som även lett till minskade 

betesmarker på grund av dämning. 

 

Även till viss del positiva konsekvenser av klimatförändringarna väntas i form av längre 

säsong för sommarbete i och med en förlängning av vegetationsperioden. En annan 

positiv aspekt av klimatförändringarna är att de medför kortare vintrar som leder till 

minskad risk för svält och därmed minskad dödlighet hos renarna.  

5 KONSEKVENSANALYS 

Hela området mellan Kiruna och Kurravaara är del av en viktig passage mellan 

samebyns södra och norra delar. I takt med att markanvändningsintressena i området 

har ökat har möjligheten att bedriva renskötsel i området försvårats och skapat den 

smala passage som det är idag.  

 

Påverkan från utveckling av planområdet kan i olika utsträckning ha direkta och vissa 

indirekta konsekvenser som påverkar planområdets absoluta närhet eller 

Kurravaaraområdet i stort. I detta kapitel redogörs för dessa möjliga konsekvenser.  

 

Bedömningen i klassningen har utgått ifrån bedömningsgrunder angivna i tabell 3 med 

stöd i metoden som är framtagen av Nilson et al. (2015). Tabellerna är en något 

justerad version av det förslag till modell för klassificering av konsekvenser på 

rennäring som beskrivs i metoden.  

 

I bedömningen kopplas påverkans omfattning till en färg som indikerar i vilken 

utsträckning som åtgärder är nödvändiga beroende på konsekvensens omfattning. 

Innebär konsekvensen endast viss påverkan indikeras detta med hjälp av gul färg som 

innebär att åtgärder inte bedöms nödvändiga. Är påverkan till följd av konsekvensen 

väldigt omfattande markeras det med röd färg vilket indikerar att åtgärd är nödvändig. 

Däremellan finns två nyanser av orange som i olika utsträckning indikerar en 

påverkansnivå och kopplas till att åtgärder antingen bör eller ska övervägas beroende 

på konsekvensens omfattning. Färgskalan innebär således inte en klassificering av 

påverkan utan är ett sätt att identifiera ett åtgärdsbehov. Enkelt uttryckt kan färgskalan 

vara ett stöd i en prioriteringsordning för att säkerställa att åtgärdsgenereringen 

kopplas till de konsekvenser där behovet av åtgärder är som störst. 
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Tabell 3. Bedömningsgrunder för påverkan på ren, människa och renbrukslandskap. 

 Ren Renskötare Renbrukslandskap 

En viss 

påverkan/skada 

Lättare påverkan på 

betesområdet samt ringa 

störning av betesron 

Ringa påverkan på 

arbetsbelastning etc. 

Inom ramen 

för den dagliga 

anpassningen av 

renskötseln 

Liten påverkan på 

landskapets funktion 

för 

rennäringen 

Omfattande lokal 

påverkan 

(siidagrupp, 

kärnområde) 

Endast sporadiskt 

betesutnyttjande är 

möjligt. 

Renen stannar inte i 

området, betesron 

försämras påtagligt 

Ökad 

arbetsbelastning 

(bevakning, utfodring, 

flyttning), 

svårigheten att hålla 

renhjorden 

ger ökad stress hos 

renskötaren. 

Traditionell kunskap 

om området 

kan påverkas 

Ökad fragmentering, 

försämrad 

funktionalitet, 

biologisk mångfald, 

kännedom om 

kulturhistoriska 

lämningar 

riskerar att gå förlorad 

Omfattande 

regional 

påverkan 

(årstidsland, 

betestrakt) 

Endast sporadiskt 

betesutnyttjande är 

möjligt. 

Renen stannar inte i 

området, betesron 

försämras påtagligt. Kan 

påverka renantalet på kort 

och lång sikt 

Omfattande 

arbetsmiljöproblem, 

stress, belastning, 

ökade 

kostnader. 

Traditionell kunskap 

om området påverkas 

 

Stor fragmentering, 

överutnyttjande av 

kvarstående marker. 

Flexibiliteten 

försvinner. 

De kulturhistoriska 

värdenas sammanhang 

med landskapet 

försvinner 

 

Väldigt 

omfattande 

påverkan som är 

oersättlig 

Permanent bortfall av 

väsentligt område av 

storlek eller kvalitet som 

inte går att ersätta och får 

förödande konsekvenser 

för 

samebyns möjligheter att 

bedriva en långsiktigt 

hållbar rennäring 

Omöjliggör renskötsel 

för ett 

eller flera 

renskötselföretag 

Permanent ödeläggelse 

av 

landskapet 

 

Åtgärd inte 

nödvändig 

 

Åtgärd bör övervägas 

 

Åtgärd ska 

övervägas 

Åtgärd nödvändig 

Figur 9. Beskrivning av de färger som används i bedömningen. 

 

I tabell 4 beskrivs och bedöms direkta och indirekta konsekvenser av utveckling enligt 

planförslaget utifrån bedömningsgrunderna i tabell 3. Klassningen har gjorts utifrån 

påverkan på ren, renskötare och renbrukslandskapet. I risklassificeringen har varje 

direkt och indirekt konsekvens av den planerade utvecklingen bedömts och utifrån 

bedömningen tilldelats en färg som, enligt tidigare beskrivet, indikerar i vilken 

utsträckning som åtgärder är nödvändiga beroende på konsekvensens omfattning. 

Enligt tabell 4 identifieras inga direkta eller indirekta konsekvenser kopplade till 

planområdet som medför ett åtgärdsbehov. Ett fåtal konsekvenser, både direkta och 

indirekta, kopplade till Kurravaaraområdet i stort identifieras dock där bedömningen är 

att åtgärder bör övervägas. Resultatet från tabell 4 sammanfattas under 5.1.1 Direkta 

effekter och 5.1.2 Indirekta effekter.  
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Tabell 4. Direkta och indirekta konsekvenser från utveckling av planområdet och Kurravaaraområdet. 

Konsekvens 

 

Område Beskrivning Risk med hänseende på 

Ren  Renskötare  Renbrukslandskap 

Direkta      

Ökad mänsklig 

aktivitet 

Planområde 

 
 

 

 

Ökad mänsklig 

aktivitet kan 

innebära 

störningar från 

hundar, oljud från 

olika aktiviteter, 

maskiner och 

rörelser 

   

Kurravaara-

området 

Ökad mänsklig 

aktivitet i form av 

ökat 

skoteråkande, 

hundspann och 

generellt friluftsliv 

i området kring 

Kurravaara kan 

leda till störningar 

för betesro och 

flytt 

   

Försvårad flytt Planområde Planområdet är 

kringgärdat av 

redan 

ianspråktagen 

mark och kan i 

viss mån påverka 

flytt genom 

barriäreffekter 

  

 

 

 

 

Kurravaara-

området 

Flytt kan försvåras 

utifrån ett bidrag 

till kumulativa 

barriäreffekter hos 

redan befintlig 

bebyggelse. 

   

Förhöjd 

vägtrafik 

Planområde  Ökad trafik kan 

leda till viss 

påverkan längs 

Södra vägen med 

renpåkörningar 

och merarbete i 

eftersök och 

samlande av 

renhjord 

   

Kurravaara-

området 

Ökad trafik kan 

leda till viss 

påverkan längs 

Kurravaaravägen 

med 

renpåkörningar 

och merarbete i 

eftersök och 

samlande av 

renhjord  

   

Störd betesro Planområde Planområdet i sig 

bedöms kunna ha 

påverkan på 
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betesron på grund 

av hundar och 

andra gårdsnära 

aktiviteter. 

Kurravaara-

området 

Ökad vägtrafik, 

skoterkörning och 

friluftsliv kan 

medföra att renar 

skingras till 

omkringliggande 

områden 

   

Indirekta      

Renar vandrar 

in i oönskat 

område 

Planområde En ökad mänsklig 

aktivitet kan leda 

till att renar 

undviker 

planområdet 

lokalt eller 

vandrar in bland 

bebyggelse med 

konflikter och 

ökad 

arbetsbelastning 

som följd. 

   

Kurravaara-

området 

En ökad mänsklig 

aktivitet kan leda 

till att renar 

vandrar in i andra 

samebyar eller 

andra oönskade 

områden eller 

ändrar 

flyttbeteende, 

med ökad 

arbetsbelastning 

och eventuella 

konflikter. 

   

Ökade ren-

påkörningar 

Planområde Ökad trafik kan 

leda till fler 

renpåkörningar 

   

Kurravaara-

området 

Ökad trafik kan 

leda till fler 

renpåkörningar 

   

Ökad arbets-

belastning på 

renskötare 

Planområde Ny bebyggelse 

inom planområdet 

kan leda till ökad 

bevakning utifrån 

störning från ljud 

och gårdsnära 

aktiviteter 

   

Kurravaara-

området 

Ökad bevakning 

på grund av störd 

betsro från ökad 

mänsklig aktivitet 

och vägtrafik 
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5.1.1 DIREKTA EFFEKTER 

Planområdet  

Aktuellt planområde om cirka 4 ha är idag oexploaterat och utgörs av ett kalavverkat 

skogsområde vilka tenderar att undvikas av renar på grund av sämre betestillgång och 

på grund av att snödjupet är högst inom öppna ytor. Området ligger inom byn 

Kurravaara och omges av bebyggelse i norr, öst och söder. Infrastruktur i form av 

anslutningsväg och gatubelysning längst denna finns också. De direkta effekterna på 

rennäringen i planområdet är begränsade till sin omfattning då planområdet utgör 

dålig betesmark och den uppskattade ytterligare störningen från tillkommande boende 

bedöms bli liten då planområdet redan är omgärdat av befintlig bebyggelse. Den 

ökade mänskliga aktiviteten i planområdets absoluta närhet utgör en direkt effekt 

genom fler människor i området, störningar från hundar, ljud från olika aktiviteter, 

maskiner och trafik.  

 

Ett genomförande av detaljplanen skulle medföra en befolkningsökning i byn med 

cirka 9 %. Denna ökning av befolkning inom en redan befintlig by bedöms inte påverka 

rennäringen på ett betydande sätt. Till planområdet finns utbyggt vägnät (Södra vägen) 

och genom att befintlig infrastruktur nyttjas förväntas ytterligare barriäreffekter till 

följd av exploateringen begränsas. Planområdet ligger i södra delen av byn vilket 

sannolikt innebär att trafiken inte kommer att öka i norra delarna av byn (mot 

kärnområde för rennäringen). 

 

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget inte påverka rennäringen på ett betydande 

sätt. Enligt bedömningen som gjorts i tabell 4 bedöms de direkta effekterna av 

planförslaget inte att kräva några åtgärder.  

 

Kurravaaraområdet 

Detaljplanen möjliggör för fler bostäder vilket förväntas öka den generella aktiviteten i 

Kurravaaraområdet. Direkta effekter av ökad mänsklig aktivitet är ett förändrat 

rörelseutrymme för rennäringen genom att tillgängliga betesmarker begränsas och 

genomförandet av renflytten försvåras. Ett förändrat rörelseutrymme påverkas 

framförallt av ökad skotertrafik med fler och större skoterspår utanför befintliga leder, 

ökad jakt, fiske och allmänt friluftsliv. En ökad inflyttning till byn kommer troligen att 

medföra en ökning av skotrar i området med cirka 8 %. Då det finns kommunala 

skoterleder från Kiruna till Kurravaara bedöms planförslagets inverkan procentuellt bli 

betydligt mindre då fler än bara boende i Kurravaara nyttjar skoterlederna. En allmän 

ökning av mänsklig närvaro i markerna kan ge en direkt effekt på renens betesro och 

påverka renskötarens möjlighet till kontrollerad renflytt i området runt Kurravaara. 

Störd betesro kan leda till oro hos renen och större risk för att hjorden splittras eller 

rör sig in i områden som skapar möjligt merarbete.  

  

Enligt bedömningen som gjorts i tabell 4 bör åtgärder övervägas för de direkta 

effekterna som bedöms kunna uppstå inom Kurravvaraområdet, se 5.2.2 

Riskreducerande åtgärder.  

5.1.2 INDIREKTA EFFEKTER 

Planområdet 

I och med utveckling av planområdet förväntas trafiken i anslutning till området öka 

något. Ny bebyggelse innebär också en ökad risk för konflikt om renar vandrar in 

bland bebyggelse och upplevs störande. Med en ökad trafik kan också antalet 

renolyckor öka. Detta kan resultera i ekonomiskt bortfall, men också ge merarbete i 

form av eftersök och omhändertagande av döda renar. 
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För planområdet bedöms den planerade utvecklingen inte leda till några indirekta 

effekter som medför ett behov av åtgärder.  

 

Kurravaaraområdet 

Ett genomförande av planförslaget skulle medföra en trafikökning om cirka 7 % längst 

Kurravaaravägen. En viss risk för ett ökat antal renolyckor finns. Ökad trafik kan också 

innebära en ökad arbetsbelastning i eftersök, ekonomiskt bortfall och extra insatser 

för att hålla renarna borta från vägarna.  

 

Störningarna i Kurravaaraområdet kan också ge indirekta effekter på förhöjd bevakning 

av renhjorden samt sökande efter nya betesområden eller flyttvägar. Ökade störningar 

kan också resultera i ökad konkurrens om betesmark inom eller mellan samebyar i de 

fall där områden inte längre kan betas.  

 

Enligt bedömningen som gjorts i tabell 4 bör åtgärder övervägas för de indirekta 

effekterna som uppstår inom Kurravvaraområdet, se 5.2.2 Riskreducerande åtgärder.  

5.2 KUMULATIVA EFFEKTER OCH RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 

Utredningen har identifierat och bedömt direkta och indirekta effekter kopplade till 

den planerade exploateringen. I utredningen görs en distinktion mellan effekter 

kopplade till planområdet och effekter kopplade till Kurravaaraområdet i stort. 

Utredningen visar, utifrån de bedömningar och riskklassificeringar som gjorts att inga 

av de effekter kopplade till den enskilda exploateringen som föreligger medför ett 

behov av riskreducerande åtgärder för att säkerställa rennäringens fortsatta 

verksamhet i området. Sett till Kurravaaraområdet så bedöms det finnas risk för 

påverkan som innebär att åtgärder dock bör övervägas.  

 

När exploateringen ses som en del av ett större sammanhang, det vill säga, när den 

planerade exploateringens påverkan läggs ihop med andra verksamheter, pågående 

eller planerade uppstår kumulativa effekter. Kumulativa effekter behandlar därmed den 

samlade påverkan som dåtida, nutida och framtida verksamheter eller utveckling har 

på möjligheten att bedriva renskötsel.  

 

Innebörden av detta kan vara betydande då varje verksamhet inte enbart kan bedömas 

som ett enskilt fenomen för att få en rättvisande bild av påverkan. En grundläggande 

princip gällande kumulativa effekter är att de ofta bidrar till fragmentisering av 

renbrukslandskapet och kan över tid potentiellt ge upphov till förändrat beteende hos 

renen. Utifrån detta måste större områden räknas in som påverkansområde än enbart 

det aktuella utredningsområdet (Nilsson et al. 2015)  

5.2.1 KUMULATIVA EFFEKTER 

Bedömningen av kumulativa effekter har utgått ifrån påverkan från vägar, bebyggelse i 

Kurravaaraområdet, skotertrafik och turistverksamhet. På lokal nivå är det främst 

befintlig bebyggelse som bedöms kunna ha en tydlig påverkan på möjlighet till flytt då 

bebyggelsen är lokaliserad i anslutning till en flyttled. På regional nivå bedöms ökad 

mänsklig aktivitet utifrån fler boende som utövar skoterkörning och friluftsliv, ha 

störst påverkan och kan kopplas till negativ påverkan på betesro och ökad 

arbetsbelastning på renskötare. Till detta förväntas även en viss ökning av trafik kunna 

ha en viss påverkan i form av ökad arbetsbelastning, störd betesro och ökad 

arbetsbelastning. 

 

Då Kurravaaraområdet ligger i anslutning till en svår passage för flytt mellan olika 

kärnområden för riksintressen i norr och söder (figur 9), kan det vara särskilt känsligt 



 

 

 

 

Uppdrag: 298527, Dp Kurravaara 3:2 2021-01-19 

Beställare: Kiruna kommun  

29(32) 

för förändringar. Avgörande blir att bedöma om ny bebyggelse i planområdet försvårar 

flytt genom passagen, liksom vilka övriga effekter bebyggelseutvecklingen kan ha på 

möjligheten att bedriva renskötsel i området. Till detta är det av vikt att granska om 

det finns åtgärder som kan motverka negativ påverkan. Den geografiska omfattningen 

av omvärldsfaktorerna redovisas sammantaget i GIS-analys i figur 10. Omfattningen 

från jakt och allmänt friluftsliv har varit svåra att framställa i dataunderlag varför dessa 

omvärldsfaktorer inte omfattas av GIS-analysen. 

 

 

Figur 9. Svår passage vid Kurravaara 
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Figur 10. Störningsanalys samtliga omvärldsfaktorer. Källa: Kiruna kommun, Nationella vägdatabasen. 
IRENMARK. 

 

På sikt är det inte de lokala störningseffekterna som är mest problematiska för 

renskötseln. Problematiken ligger i att de sammantagna kumulativa effekterna har 

skapat en smal passage som rennäringen ska dela med allt fler intressenter vilket 

innebär en allt mindre rörelsemarginal för rennäringen. De kumulativa effekterna från 

olika omvärldsfaktorer i kombination med expansion av Kiruna och Kurravaara skulle i 

framtiden kunna riskera att skära av området och påverka renskötseln till den grad att 

den till slut omöjliggörs.  

 

Sammanfattningsvis görs bedömningen för påverkan lokalt och regionalt att ny 

bebyggelse i planområdet bedöms i sig kunna ha viss påverkan i form av mindre lokala 

störningar från gårdar, barriäreffekter som kan försvåra flytt och bortfall av betesmark. 

Till följd av att planområdet utgörs av ett kalhygge och ligger i direkt anslutning till 

befintlig bebyggelse bedöms den översiktliga direkta påverkan på rennäringen vara 

begränsad av en utveckling enligt planförslaget. Ett genomförande av detaljplanen kan 

dock bidra till kumulativa negativa effekter i det längre perspektivet i ett fall där fler 

liknande etableringar blir verklighet. De kumulativa negativa effekterna bygger 

framförallt på en ökad mänsklig aktivitet i form av jakt, fiske, skoterkörning samt risk 

för ökad trafik. Sammantaget med påverkan från andra omvärldsfaktorer kan detta 

innebära en märkbar regional påverkan på rennäringen. 
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5.2.2 RISKREDUCERANDE ÅTGÄRDER 

Nedan föreslås riskreducerande åtgärder kopplade till de direkta och indirekta effekter 

som identifierats i tidigare avsnitt. Enligt den bedömning och riskklassificering som 

gjorts är påverkan förenad med planområdet begränsad varför inga åtgärder kopplade 

direkt till det aktuella planförslaget krävs. Dock skulle byggtiden för exploateringen 

inom planområdet kunna begränsas till sommaren när renarna befinner sig i fjällen, 

denna åtgärd skulle kunna minimera påverkan på rennäringen i planområdets absoluta 

närhet. I övrigt föreslås inga riskreducerande åtgärder kopplade direkt till 

planförslaget.  

 

De åtgärder som avsnittet fokuserar på är kopplade till Kurravaaraområdet i stort där 

påverkan till följd av exploateringen bedöms kunna utgöra en risk och åtgärder 

därmed bör övervägas.  

 

Vanligtvis brukar åtgärder för den typen av lokala störningar som identifierats kunna 

föreslås i form av lokala åtgärder, exempelvis stängsling, lastbilstransporter, 

helikopterunderstöd, ekonomisk ersättning, anpassade zoner eller flyttkorridorer. 

Enligt samebyn kan sådana föreslagna åtgärder ha tillfredsställande effekt på lokal nivå 

och kan därmed övervägas men för att rennäringen på sikt ska kunna bedriva 

renskötsel i området måste mer långsiktigt hållbara åtgärder vidtas.  

 

En åtgärd som bedöms kunna förbättra förutsättningarna för rennäringen och bedöms 

ha en hög genomförbarhet är att i större utsträckning än idag arbete med 

skoterföreskrifter inom kommunen. Då en stor del av påverkan som en utökad 

exploatering medför är den ökade mänskliga aktiviteten i skog och mark bedöms att 

se över skoterleder och använda sig av tillfälliga skoterförbud kunna förbättra 

möjligheten att bedriva renskötsel i området trots ett ökat tryck på exploatering.  

 

Samebyn beskriver en oro för att Kiruna och Kurravaara växer ihop på ett sätt som skär 

av området mellan orterna. En enskild exploatering har visat sig ha begränsad 

påverkan på rennäringen men för att hantera i vilken utsträckning exploatering kan 

ske utan att risk för en mer omfattande påverkan sker bör detta hanteras i ett större 

sammanhang. För att säkerställa att området mellan Kurravaara och Kiruna utvecklas i 

en riktning som inte påtagligt försvårar för rennäringens intressen bör därför en 

kommunal fördjupad översiktligplan för Kurravaara tas fram. I ett sådant arbete kan en 

fördjupad analys av samtliga markanvändningars intressen genomföras och beslut 

fattas om och var en geografisk avgränsning för ytterligare exploatering ska tillåtas. 

Kiruna kommun har sedan tidigare beslutat att en sådan fördjupad översiktsplan för 

Kurravaara ska tas fram men den har ännu inte påbörjats.  

 

Med hänsyn till de ökande markanvändningsanspråken i hela Kurravaaraområdet och 

på grund av klimatförändringar som lett till att nyttjandet av befintliga flyttleder och 

utpekade markområden används i en mindre omfattning bör dessa även kunna ses 

över på en övergripande nivå för att säkerställa rennäringens funktionella samband. 

Åtgärden behöver inte innebära förändringar men att göra en översyn och utreda 

alternativa leder och områden skulle ge en fördjupad insyn i rennäringens verksamhet 

och ett sätt att kunna följa upp behoven utifrån att förutsättningarna ständigt 

förändras.    

 

Effekterna av klimatförändringarna har i sig inte någon koppling till den planerade 

exploateringen men kan bidra till kumulativa effekter som innebär att andra 

påverkansfaktorer förstärks. För en flexibel anpassning av renskötseln till den 

förskjutning av årstider som kan komma att ske till följd av klimatförändringarna krävs 

därför hänsyn och hjälp av andra markanvändare. Riskreducerande åtgärder kan 
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exempelvis vara att röja flyttleder, stängsling mot järnväg, bygga renövergångar 

(ekodukt/viltbro), eliminera saltning av vägpartier där renar ska passera och ta bort 

snövallar efter vägar.  

 

Utvecklingen av Kurravaaraområdet är problematisk på ett övergripande plan. Detta 

utifrån hur kumulativa effekter riskerar att försvåra den smala passagen mellan Kiruna 

och Kurravaara ytterligare och på sikt skära av renbrukslandskapet helt. Då 

rennäringen som näring är komplex och till stor del bygger på de funktionella 

samband som finns mellan olika utpekade betesmarker och flyttleder är också 

bedömningen av störningens omfattning svår. Detta i sin tur innebär att det är svårt att 

identifiera och föreslå lämpliga åtgärder. Åtgärder bör därför alltid grunda sig i en 

dialog med rennäringen och ta hänsyn till rennäringens förutsättningar och 

rörelseutrymme över en längre tid. Samebyn beskriver att ett ökat 

markanvändningstryck också innebär en ökad administrativ belastning. I dialog med 

rennäring är det därför också viktigt att det finns en förståelse för den kostnad som 

administrationen innebär för samebyn i både tid och pengar. Att klargöra hur dialog 

med rennäringen ska genomföras som förenklar för alla parter är därför en viktig 

aspekt som bör beaktas.  
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§ 1. Information om planområdet

Planområdet markerat med svart 

Planområdet ligger i södra delen av Kurravaara, längs Södra vägen, nära Torneälven. 
Planområdet ingår i Gabna samebyns betesområde. Mitten av älven utgör gräns mellan Gabna 
och Talma samebyar. 

DAGORDNING
Monika Paleckaityte, 2019-12-19

        Vårt Dnr: 2019–00633 

BILAGA 1



 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Området och riksintresse rennäringen (skrafferad) 

 

 

Området är en del av riksintressen för rennäringen, friluftslivet, naturvård och totalförsvaret. 
Området ligger i närheten av Torneälven som är en del av Natura 2000-området med art- och 
habitatdirektivet. Torneälven är riksintresse för yrkesfiske.  

Området är avverkat, kuperat samt delvis omgiven av vägar och annan bebyggelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nuvarande utsikt över planområdet 
 
 

Talma 

Gabna 
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I företagets föreslagna skiss (bifogade nedan) finns 18 bostäder, både permanenta och 
fritidsbostäder (tre parhus, fyra permanenta hus, åtta fritidshus samt ett tekniskt 
förråd/garage). Byggnaderna är placerade i kuperad terräng, som sluttar kraftigt mot vägen. 

Framtagen skiss är ett förslag. Det finns möjlighet att justera om så krävs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. Information om planarbetet 

Första steg - Tyréns kommer att göra undersökning för miljökonsekvensbeskrivning. 

 Företagets föreslagna skiss 

§ 3. Frågor om planområdet  

               3.1. Frågor om övergripande förutsättningarna för renskötseln  

- Är betesområdena gränsbestämda eller inte? Är betesområdet inte gränsbestämt -  
hur och när använder samebyn sig av betesområdet? 

- När använder samebyn området? Vilken årstid och under hur lång tid? Utifrån 
renens behov av renbete under en hel årscykel, vilken funktion har området? 
Måste samebyn använda sig av områden under andra tider på året (på grund av 
om andra områden är överbetade)? 

- Hur används området? Vilken typ av renbete finns? Vilken funktion har området, 
dvs. är det genomflyttningsområde med rastbeten, mer permanent betesområde, 
kalvningsområde eller annat speciellt känsligt område? 

- Finns svåra passager, vadställen eller andra hinder? 

- Hur ser sambanden ut mellan de olika betesområdena? Vilka flyttleder finns? Hur 
sker renarnas fria strövning i området? 

3.2. Frågor om landskapsperspektivet 

- Kommer bra betesmark att påverkas? Om ja, hur mycket bete påverkas? 
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- Kommer bostäder att blockera någon flyttled? 

- Vad händer om en flyttled blockeras? Måste någon annan flyttled användas? Finns 
det andra flyttvägar? Om flyttleden som påverkas går mellan olika betesområden, 
försvåras möjligheten att använda det intilliggande betet? 

- Kommer renarnas fria vandringsmönster att störas? Vart tar renarna vägen då? 

- Kommer bostäder att ligga inom en naturlig samlingsplats, kalvningsland eller 
annat viktigt funktionellt område för rennäringen? 

- Vad kan det betyda för andra områden om bra betesmark går förlorad i 
planområdet? 

- Finns det risk för att störningen medför att renarna dras till ett närliggande 
stängsel som skiljer samebyar åt? 

- Leder utveckling av planområdet till ökade arbetsinsatser för renskötarna? Ökat 
krav på teknikstöd som helikopter, lastbilstransporter etc.? 

- Vilka kumulativa effekter har den aktuella verksamheten/planen när den läggs till 
redan befintliga exploateringar eller befintliga planer inom samebyn?  

3.3. Frågor om ekonomiska konsekvenser 

- Påverkas fiske- och jaktmöjligheter med utveckling av planområdet? T.ex. genom 
att tillgången på jaktbart vilt och fisk minskar för försäljning. 

- Påverkas samebyns utvecklingsmöjligheter? T ex. genom att man får sämre 
förutsättningar att t. ex. utveckla diversifierade sysselsättningar. 

- Kommer kostnaderna för de enskilda renskötselföretagen påverkas? 

- Kommer renantalet att påverkas och därigenom slaktuttaget? 

 
 

Det skulle underlätta om ni förbereder skriftliga svar på ovanstående frågor fram till mötet 
den 10 februari. 
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DP KURRAVAARA 3:2 

TELEFONMÖTE 

Datum: 2020-03-14, 2020-03-19 

Plats: Telefonsamtal 

NÄRVARANDE 

Thomas Svonni Gabna sameby 

Henrik Sjöberg Tyréns 

1 ANTECKNINGAR FRÅN TELEFONSAMTAL 2020-03-13 

OCH 2020-03-19 

Anteckningarna kommer från telefonsamtal med Thomas Svonni vid Gabna sameby vid två 

tillfällen. Anteckningarna är stöd- och minnesanteckningar. Denna sammanställning återger inte 

ordagrant alla detaljer som diskuterades under mötet. 

1.1 HUR SER SITUATIONEN UT FÖR SAMEBYN IDAG 

Samebyn tipsar om att börja med att titta på Kirunaprojektet. Det beskriver ganska bra hur 

utvecklingen av området kring Kiruna har förändrats med tiden. Markerna runt Kiruna var en gång 

sammanhängande områden som samebyn använde. Idag är det mer uppdelat i mindre områden 

som på vissa håll är blockerade och oanvändbara. 

Samebyn beskriver hur området mellan Kurravaara och Kiruna har blivit en trång passage mellan 

markerna i norr och söder. Ju trängre den passagen blir desto svårare blir det att flytta. 

Störningarna kommer inte bara från en källa, utan flera tillsammans. Samebyn tipsar igen om att 

Kirunaprojektet beskriver dom här störningarna ganska bra. 

Kartmaterial diskuteras och samebyn berättar att det finns lite olika kartor som används. Bäst är 

det att prata med Thomas Kuhmonen på sametinget som har bra koll på kartor och GIS. 

Samebyn beskriver påverkan från ökad administration. Alla planer som tas fram och frågor som 

ska bevakas skapar mycket merarbete för samebyn. Administration kostar pengar och energi som 

samebyn behöver lägga på annat arbete. 

1.2 PÅVERKAN FRÅN OLIKA STÖRNINGSKÄLLOR 

Samebyn beskriver hur turismen har vuxit mycket med åren och hur de olika aktiviteterna har 

påverkan. Idag finns olika företag som jobbar med olika aktiviteter. Det finns bland annat 

helikopterturer, hundspann och jakt och generellt friluftsliv. 

Samebyn fortsätter att berätta mer ingående hur olika aktiviteter har påverkat. 

Företagen som ordnar hundspannsturer gör slingor i området. Dom här slingorna blir hårda och 

fina för renen att gå på. Renarna kan följa spåren bort från de områden som de ska vara i. Olika 
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företag har olika spår som tillsammans blir många. Samebyn vill inte ha sådana slingor på grund 

av det som beskrivits tidigare. 

 

Det finns flera skoterleder som myndigheter har utpekat. Skotrarna lämnar spår efter sig som 

renarna följer på samma sätt som spår för hundspann. Skoterspåren kan vara långa och leda 

renarna långt bort till oönskade områden. Hårda spår är särskilt lätta att följa. Skoterspår som 

leder ut mot och över vägar gör att renarna lätt kan gå ut på vägen och bli påkörda.  

 

Längdskidspår har samma effekt som skoterspår. Folk som använder spåren kan också bli arga 

för att renarna trampar sönder och de får renspillning under skidorna. Tillsammans kan det bli en 

källa till konflikt. 

 

Trafiken mellan Kiruna och Kurravaara har också ökat. Vägen innebär alltid att det finns en risk 

för renpåkörningar och krävs extra jobb och uppmärksamhet från samebyn när den ska passeras 

eller renar ska hållas borta därifrån. Vägar som saltas drar också till sig renar då de går dit för att 

slicka salt. Vägen kan också fungera på samma sätt som skoterspår och skidspår med renar som 

vandrar bort från där de är tänkt att vara. 

 

När fler hus byggs i Kurravaara rör sig fler människor i markerna. Det gör att renarna inte söker 

sig till samma områden som tidigare. Det leder i sin tur till att vissa områden inte går att använda 

på samma sätt som tidigare för till exempel bete.  

 

Området kring Kurravaara var en gång ett attraktivt vinterbetesland. Utvecklingen av gruvor och 

bebyggelse har gjort att det inte är så idag. 

 

Alla sådana här störningar leder till merarbete för samebyn som måste jobba exempelvis med att 

samla in renar och flytta dom till där de ska vara. 

 

1.3 KUMULATIVA EFFEKTER 

Samebyn beskriver hur olika områden har funktionella samband som tillsammans är viktiga. De 

funktionella sambanden hjälper till att skapa en större bild av hur markerna används. Samebyn 

betonar att det inte går att titta på begränsade områden som isolerade öar. Istället måste man 

förstå hur områdena hänger ihop på ett högre plan. På samma sätt kan man inte titta på enskilda 

störningar för att förstå hur rennäringen påverkas från utvecklingen av olika områden och 

aktiviteter.  

 

Det är påverkan från alla störningar tillsammans som måste finnas med för att beräkna påverkan 

på rennäringen.   

 

När alla olika störningar räknas ihop hur mycket rörelseutrymme har samebyn kvar? Till slut inte 

tillräckligt mycket för att kunna bedriva renskötsel på ett meningsfullt sätt. 

 

1.4 VAD KOMMUNEN BÖR GÖRA 

Samebyn berättar att man inte vill se att Kiruna och Kurravaara växer på ett sätt som skär av 

området mellan orterna. Här måste kommunen jobba för att planera mer långsiktigt än idag. Idag 

är man bara glad för den utveckling man kan få och ser inte rennäringens betydelse. Utvecklingen 

måste ske i dialog med rennäringen. 

 

1.5 FRAMTIDA UTVECKLING 

Samebyn betonar att gränsen är nådd för vad man klarar av och berättar om framtidsutsikterna 

när mark sim behövs för renskötsel försvinner så snabbt. Samebyn fortsätter med att kommentera 

olika typer av åtgärder. Stängsel kan hjälpa i vissa fall men samebyn har svårt att se hur det kan 
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hjälpa i det här fallet. Stängsel är också något som kan lösa ett problem i en fråga, men skapa ett 

till problem exempelvis som en ny barriär. 

  

För samebyn är det inte ekonomisk kompensation eller liknande som är intressant. Det löser inte 

grundproblemet som är att markområden försvinner. Det är helt enkelt svårt att utveckla 

rennäringen utan rörelseutrymme. 

 

Samebyn beskriver att det pågår det en snabb utveckling där rennäringen inte finns med och kan 

påverka. Stadsomvandlingen från det ena hållet och utvecklingen i Kurravaara från andra hållet 

gör att den fria strövningen omöjliggörs om inte något görs. 

 

Samebyn trycker på att det behövs en långsiktig planering på en mer övergripande nivå. 

Exempelvis skulle kommunen behöva ta fram en fördjupad översiktsplan för området. 
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