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Under driftskede bedöms den planerade kraftledningen öka arbetsbelastningen och
kostnaderna för samebyarna om den planerade kraftledningen innebär ytterligare en
barriär att ta sig förbi. Förslag på konkreta hänsyns- och skyddsåtgärder generellt för
renskötseln och åtgärder kopplade till de enskilda samebyarna kommer att vidtas. Den
samlade bedömningen av barriäreffekten av den planerade kraftledningen är att
påverkan med vidtagna skyddsåtgärder blir obetydlig till måttligt negativ bland annat
beroende på om det är möjligt att dämpa barriäreffekten genom skyddsåtgärden om
ersättning för flytt av renar med mera. Konsekvenserna av barriäreffekt bedöms utifrån att
skyddsåtgärder vidtas till små negativa till måttligt negativa under den planerade
kraftledningens drifttid. Den sammantagna bedömningen av påverkan av den planerade
kraftledningen under drift, utifrån att skyddsåtgärder vidtas, är att områdets funktion för
renskötseln längs föreslagen ledningssträckning påverkas i liten utsträckning och att delar
av området påverkas negativt samt att funktionella samband försvagas till viss del.
Konsekvenserna bedöms bli små negativa till måttligt negativa under den planerade
kraftledningens drifttid.
Konsekvenserna under byggskede är starkt beroende av under vilken tid på året som
denna fas genomförs och om renar då vistas i området där byggnation sker. Förutom i
ianspråktagande av mark och betesbortfall genom avverkning av hänglavsbärande träd
och negativ påverkan på markbetet bedöms störning uppstå på renarna och renskötseln.
Främst uppkommer störningarna på grund av mänsklig närvaro och ökat buller. Det
uppstår en så kallad undvikelseeffekt som beror på att renar undviker området närmast
byggnationen av den planerade ledningen eller rör sig genom området snabbare och
utan att tillgodogöra sig betet i samma utsträckning som tidigare. Byggnation av den
planerade ledningen utan skadeförebyggande åtgärder bedöms också innebära en
barriär för flyttleder som innebär svårare passager till bete. Som en följd av detta innebär
det även en mindre flexibel renskötsel vad gäller val av betesmarker. Därutöver bedöms
renarnas fria strövning under byggskedet försvåras. Den sammantagna bedömningen av
påverkan under byggskedet är, förutsatt att skyddsåtgärder genomförs, att den slutliga
påverkan blir måttligt negativ. Detta utifrån att dialog kommer att genomföras med
berörda samebyar innan byggstart för att minimera negativ påverkan på renskötseln samt
ersätta samebyarna för till exempel utfodring, tillkommande flytt av renar och förstärkt
bevakning. Dock bedöms områdets funktion för renskötseln och funktionella samband
fortfarande påverkas under byggskedet genom ianspråktagande av mark och påverkan
på hänglavsbetet och markbetet även efter att skyddsåtgärderna är vidtagna.
Konsekvenserna bedöms som måttligt negativa under byggskedet.
Sammantaget bedöms de berörda riksintresseområdena för rennäringen bibehålla sin
funktion för renskötseln även efter den planerade kraftledningen är uppförd. Detta
bedöms under förutsättning att de planerade skyddsåtgärderna genomförs. Värdet på
betesmarken i och kring den föreslagna ledningssträckningen bedöms fortfarande finnas
kvar och marken kan nyttjas för samebyarna även efter planerade kraftledningen har
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Den föreslagna ledningssträckningen är lokaliserad inom betesmarker som nyttjas av
Slakka, Sirges, Gällivare, Ängeså, Kalix och Liehittäjä samebyar. All mark längs den
planerade kraftledningen används i renskötseln men användningen ser olika ut under
olika delar av året. Sammantaget bedöms området längs den föreslagna
ledningssträckningen ha ett mycket högt värde ur renskötselsynpunkt då
ledningssträckningen berör flera kärnområden av riksintresse för rennäringen och andra
marker som har stor betydelse för de funktionella sambanden i rennäringens
markanvändning. Denna utredning ska beskriva hur den planerade kraftledningen
kommer att påverka renar och renskötseln i området i och kring den föreslagna
ledningssträckningen. Genom att samla intrånget av den planerade kraftledningen
tillsammans med befintlig kraftledning undviks ytterligare framententering av betesmark
för renskötseln, vilket har förordats av berörda samebyar.
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Sammanfattning

2021-102856-0001
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uppförts. Riksintresseområdenas värde för rennäringen bedöms inte påverkas påtagligt
av den planerade kraftledningen i drift.
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Sweco AB har på uppdrag av Svenska kraftnät utrett frågan om påverkan på renskötseln
av planerad 400 kV-ledning mellan Messaure och Keminmaa. Underlaget till utredningen
och rapporten har tagits fram genom dels tillgängliga uppgifter i Sametingets geodatabas
och tillgänglig kunskap om kraftledningars påverkan på renar och renskötseln. Därtill har
underlag tillförts genom de samråd med berörda samebyar som har genomförts i
projektet tillsammans med Svenska kraftnät.
Kartor i rapporten producerade av Svenska kraftnät utifrån deras rättigheter till
kartmaterial från Lantmäteriet samt från Länsstyrelsen som ansvarar för Sametingets
geodata.
Rapporten har skrivits av
Sverige AB.

2

på Sweco

Rennäring
I Sverige bedrivs rennäring som näringsverksamhet i 51 samebyar i Norrbottens,
Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län samt i norra Dalarna. En sameby är
inte en by utan ett geografiskt område där renskötsel bedrivs. Samebyn är organiserad
som en ekonomisk och administrativ sammanslutning med en egen styrelse. Det är en
juridisk person som företräder renägarna i samebyn. Samebyn ska för medlemmarnas
gemensamma bästa leda renskötseln på det geografiska området.
Samebyar kan vara organiserade på tre olika sätt; som fjällsamebyar, skogssamebyar
eller koncessionssamebyar.
Fjällsamebyar och skogssamebyar: 33 av samebyarna är fjällsamebyar och 10 är
skogssamebyar. En skogssameby flyttar mellan olika områden i skogslandet öster om
fjällen till skillnad mot fjällsamebyarna vars områden sträcker sig från fjället till
skogslandet i öster.
Koncessionssamebyar: Åtta samebyar är så kallade koncessionssamebyar, där
renskötsel bedrivs med särskilt tillstånd som innehas av en same.
Koncessionssamebyarnas områden är belägna nedanför lappmarksgränsen, se Figur 1.
Inom ett koncessionsområde har en koncessionssameby rätt att bedriva renskötsel under
hela året. Detta är en viktig skillnad från fjällsamebyar, icke-koncessionssamebyar, som
har åretruntmarkerna huvudsakligen ovanför odlingsgränsen och vinterbetesmarkerna
nedanför odlingsgränsen där renskötsel av hävd bedrivits. På vinterbetesmarkerna får
renarna vistas under perioden 1 oktober till 30 april. Den renskötsel som bedrivs inom en
koncessionssameby påminner om den som bedrivs inom skogssamebyar. Årstidslanden
ligger i nära anslutning till varandra. Ett och samma betesområde kan också användas
under olika perioder av året, beroende på vilken typ av bete som finns tillgängligt.
Därmed växlar områdets funktion med årstiderna.

1(60)
MKB BILAGA 12
2021-09-30
RENNÄRINGSUTREDNING FÖR 400 KV-LEDNING AURORA LINE (MESSAURE-KEMINMAA)

2021-09-30

Uppdrag och metod

2021-102856-0001

1

2021-09-30
3

Förutsättningar

3.1

Renskötselns markanvändning
Renarna flyttas mellan olika betesområden utifrån årstid och tillgången på bete.
Nyttjandet av betesmarkerna skiljer sig åt från år till år och beror på klimat och andra yttre
förutsättningar, inte minst påverkan genom mänsklig aktivitet och exploateringar. Detta
innebär att fler områden än de som är utpekade som riksintresse är viktiga ur ett
renskötselperspektiv.
Riksintressen för rennäring (3 kapitlet 5 § MB) är uppdelade i huvudkategorierna
kärnområden och strategiska platser inklusive flyttleder. Kärnområden syftar till att
skydda de områden som är nödvändiga för att varaktigt kunna bedriva renskötsel i
samebyn. Hit hör kalvningsland, försommar- och högsommarland och säkra
vinterbetesområden. Med strategiska platser avses områden/objekt som behöver
skyddas för att renskötseln ska klara nödvändiga förflyttningar – rörelser – mellan olika
kärnområden och andra betesområden. Exempel på strategiska platser är huvudflyttstråk,
huvudflyttled, vadställe och naturliga samlingsplatser (ofta har olika tekniska anläggningar
förlagts till dessa områden).
När det gäller rennäringens riksintresse är det ofta en viss funktion som behöver skyddas
för att bedrivandet av renskötsel ska vara möjligt, trots att riksintresset formellt sett bara
skyddar ett visst geografiskt avgränsat område. Det handlar således om mer än en typ av
markanvändning. Då samebyarnas markanvändning är dynamisk och förändras på grund
av yttre faktorer som väder och betestillgång, kan ett område som tidigare inte var särskilt
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Figur 1. Föreslagen ledningssträckning med delsträckor samt odlings- respektive
lappmarksgränsen.

Rennäringens riksintressen
Den föreslagna ledningssträckningen berör flera riksintresseområden för rennäringen.
Det rör sig om ett flertal kärnområden och ledningen korsar flera flyttleder, se figur. De
riksintressen som berörs är Messaure, Murjek, Snårbergen, Riuttavaara, Hedenäset och
Kärrbäck.

Figur 2. Riksintressen för rennäringen som berörs av föreslagen ledningssträckning.

3.2.1 Messaure
Riksintresse Messaure berör Sirges, Jåhkågaska tjiellde, Tuorpon och Udtja samebyar
(Jokkmokksbyarna). Området är ett kärnområde under vinterhalvåret, inom gemensamt
vinterbetesområde för Jokkmokksbyarna. Messaure är ett stort och viktigt kärnområde
inom vinterbeteslandet för Sirges sameby och nyttjas från höstvinter till vårvinter.
Området ligger nedanför odlingsgränsen, norr om Stora Luleälven, mellan Ligga
vattenmagasin i nordväst och Kärkelberget i sydöst. Flera fasta renskötselanläggningar
finns i området liksom betes- och skiljningshagar i Övre Kuouka, Allakvare, Brännlandet,
Kirtik samt Sarkavare. Området präglas bitvis av stora områden med häng- och
marklavrika barrskogar, bland annat Liggaheden som har mycket värdefullt bete.
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viktigt snabbt bli viktigt och angeläget att skydda mot intrång eller störningar för att
möjliggöra fortsatt renskötsel.

3.2.3 Snårbergen
Riksintresse Snårbergen berör Kalix sameby och är ett kärnområde om cirka 88 km2.
Snårbergen är Kalix samebys nordligaste kärnområde. Området ligger intill Pirtijärvis
södra gräns, mellan Stor Grundträsket i nordväst, Stor Stenträsket i norr, Miekojärvis
sydligaste vik i öst samt Kypasjärvi i söder. Området nyttjas under sommarhalvåret som
vår-, sommar- och höstbetesland. Arbetshagen vid Slättåsen används för slakt och
skiljning. Betesmöjligheterna är mycket goda framförallt under barmarkstiden.
3.2.4 Riuttavaara
Riksintresse Riuttavaara berör Liehittäjä sameby och är ett kärnområde om cirka 60 km2.
Riuttavaara är kärnområde under sommarhalvåret. Området sträcker sig mellan
Persomajärvis nordligaste vik i söder och Rovasviken (Miekojärvi) i norr inom samebyns
nordvästra hörna mot Korju och Pirttijärvi samebyar. Nyttjas som vårbetesland norr om
vägen mellan Granhultet och Niemis samt som sommar- och höstbetesland söder om
nämnda väg. Vårbeteslandet är samtidigt intensivt kalvningsområde samt
kalvmärkningsplats under sommaren, vid Riuttavaara-anläggningen. Området, som
matchar med sommar- och höstbeteslandet, är redovisat som naturligt
uppsamlingsområde och brunstland runt Karhuvaara och Kotavaara. Betesmöjligheterna
är goda till mycket goda framförallt under barmarkstiden.
3.2.5 Hedenäset
Riksintresse Hedenäset berör Liehittäjä sameby och är ett kärnområde om cirka 124 km2.
Hedenäset är kärnområde under sommarhalvåret. Området ligger mellan Torneälven i öst
och Littiäisjärvi i väst samt mellan Vuomajärvi i söder och Songankirova i norr. Området
nyttjas som sommar- och höstbetesland över större delen av området samt som
vårbetesland i norra delen (Songankirova). Området söder om Einivaara är ett viktigt
brunstland. Större delen av området är dessutom redovisat som naturligt
uppsamlingsområde. Arbetshagar vid Pöyrynpää och Pieske används framförallt för
skiljning. Genom västra kanten av området passerar huvudflyttleden mellan
årstidslanden. Betesmöjligheterna är mycket goda, speciellt under barmarkstiden.
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Riksintresse Murjek berör Gällivare sameby och är ett kärnområde om cirka 509 km 2.
Murjek kärnområde ligger inom samebyns åretruntmark och nyttjas som sommar- och
vinterbetesland. Området återfinns öster om Murjek, mellan Polcirkeln i norr och
Mårdudden i söder. Området är kalvningsland under våren samt kalvmärkningsplats
under sommaren och skiljningsplats under hösten. Flera fasta renskötselanläggningar
finns inom området, bland annat vid Brändberget och Pojkats. Området har mycket goda
renbetesförutsättningar, framförallt vintertid.

2021-102856-0001

3.2.2 Murjek

Utöver riksintresseområdena enligt ovan berörs områden för renskötseln som har
följande funktioner: trivselland, uppsamlingsområde, kalvningsland, brunstland, flyttled,
rastbeten och renskötselanläggningar. Mellan dessa områden finns funktionella samband
som är viktiga för att renarna ska kunna ströva fritt mellan de olika betesområdena.
Dessutom berörs kärnområden och nyckelområden enligt renbruksplanens definitioner.
Planerad ledning går genom alla årstidsmarker. Längs föreslagen ledningssträckning
finns både hänglavs- och marklavsområden.
Stora delar av de områden som berörs av planerad ledning bedöms ha ett mycket högt
värde för rennäringens intressen.

3.3

Berörda samebyars markanvändning
Längs föreslagen ledningssträckning har Slakka, Sirges, Gällivare, Ängeså, Kalix och
Liehittäjä samebyar sina betesmarker. Alla berörda samebyar ligger inom Norrbottens
län. Den föreslagna ledningssträckningen berör också Jåhkågaska tjiellde, Tuorpon och
Udtja samebyar. De senare uppräknade samebyarna nyttjar dock inte området för
föreslagen ledningssträckning i nutid, varför de meddelat att de inte berörs av planerad
ledning.

3.3.1 Slakka skogssameby 1
Den planerade kraftledningen börjar i väster i ett område som tillhör Slakka
skogssameby, se Figur 3.
Från punkten där kraftledningen planeras att börja till samebygränsen mellan Slakka och
Sirges samebyar är det 650 meter. Inga områden av riksintresse för rennäringen berörs.

1

Samebyn har lämnat en muntlig redogörelse för sin markanvändning inom och intill den
föreslagna ledningssträckningen, men har inte delgivit kartor från sin renbruksplan som lagts in i
utredningen.
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Riksintresse Kärrbäck berör Liehittäjä sameby och är ett kärnområde om cirka 131 km2.
Kärrbäck är ett relativt stort kärnområde som sträcker sig från väg 398 längs norra sidan
av järnvägen och uppåt över myrmarkerna längs Torneälvens västra sidan fram till
Annivaara. Området används under sommarhalvåret som sommarbetesland och är
dessutom del av kalvningsområdet norr om Kärrbäck. Två huvudflyttleder passerar
områdets västra kant med svåra passager vid Pikkuvaara och Haara.
Sommarbetesmöjligheterna är mycket goda med stora, frodiga myrmarksytor och örtrika
barrskogar.

2021-102856-0001

3.2.6 Kärrbäck
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Figur 3. Geografiskt område för Slakka skogssameby.
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Figur 4. Markanvändning i Slakka skogssameby tillsammans med berörd del av föreslagen
ledningssträckning.

Slakka skogssameby består av ett företag och samebyn får ha högst 1 000 renar i
vinterhjorden. Renantalet är dock lägre och har begränsats av samebyn för att hushålla
med tillgängliga betesmarker. Samebyns åretruntmarker och vinterbetesmarker ligger i
Jokkmokks kommun. Samebyn är liten till ytan och därför används i princip all mark inom
samebyn under hela året, inklusive området där den planerade kraftledningen börjar, se
Figur 5.
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Figur 5. Årstidsland för Slakka skogssameby längs med och i närområdet av planerad ledning.

I maj månad befinner sig samebyns renhjord i och kring Messaure. Vajorna kalvar vid
Messaurebäcken som ligger drygt två kilometer från den planerade ledningen, se Figur 4.
Huvudkalvningslandet är beläget väster om Messaure på myrbetesmarker och
lavbetesmarker. Renarna strövar västerut under våren efter kalvning. Under sommaren
vänder renarna tillbaka till centrum av samebyn och på hösten och vintern drar sig
renarna österut. Under vintern går renarna upp på hedar för att beta lav.
Vinterbetesmarkerna är belägna mot älvarna Stora och Lilla Luleälv. Närheten till
fjällsamebyarna gör att samebyn måste bevaka renarna så att de inte strövar in mot
grannsamebyarnas områden. På sommaren sker mindre gränsbevakning mot
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Den period på året som är känslig för störningar i området närmast den planerade
ledningen är snöperioden (november till april) men då kalvning sker i området under maj
månad är även den perioden mycket störningskänslig.
Samebyn berörs i mindre omfattning av delsträcka 1 av föreslagen ledningssträckning.
Det område som berörs av planerad ledning ligger i utkanten av samebyns område och
är starkt påverkat av befintlig kraftledning och kraftstation. Det område som berörs direkt
av den planerade ledningen bedöms ha ett litet värde för rennäringen.
3.3.2 Sirges fjällsameby 2
Sirges sameby är en fjällsameby, se Figur 6. Det högsta tillåtna renantalet i samebyn är
15 500 renar i vinterhjorden. Samebyn har sina åretruntmarker i Jokkmokks kommun.
Vinterbetesmarkerna ligger inom Jokkmokks, Bodens, Älvsbyns, Piteå och Luleå
kommuner, se Figur 6.

2

Samebyn har lämnat en muntlig och skriftlig redogörelse för sin markanvändning inom och intill
den planerade ledningssträckningen samt kartor från sin renbruksplan som lagts in i utredningen.
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Under en längre tid har samebyn, på grund av det ändrade klimatet, varit tvungna att
utfodra renarna då markbetet allt oftare blivit låst av is. Utfodringen genomförs kring
Slakka. Samebyn utfodrar renar både i hägn och fritt.

2021-102856-0001

grannsamebyarna eftersom renarna är mindre benägna att simma över Stora Luleälven.
På förvintern krävs det däremot intensivare bevakning eftersom renarna kan gå över isen
till grannssamebyarnas marker. Både Slakka och Sirges samebyar deltar på varandras
renskiljningar för att skilja ut och hämta tillbaka sina renar.

2021-09-30
2021-102856-0001
Figur 6. Geografiskt område för Sirges fjällsameby.

Renskötseln i samebyn är uppdelad i två huvudområden under sommar och
höstbetesperioden. Den västliga "Vájságruppen" nyttjar i huvudsak områdena väster om
Vuojatädno och in i Norge. Den östliga "Uldevisgruppen" nyttjar i huvudsak Uldevis,
Sarek och Padjelánnda öster om Vuojatädno för sommar och höstbete. Kalvning sker i
huvudsak i de centrala delarna av sommarbetesområdena för såväl Uldevis- som
Vájsagruppen. Under juli månad samlar samebyn renarna till kalvmärkning. Vanligen
märker Vájságruppen sina renar vid Sláhppejavvre nära norska gränsen och
Uldevisgruppen vid Skuollavallda på gränsen mellan Sarek och Padjelánnda. I september
samlar samebyn renhjordarna för slakt och kompletterande kalvmärkning. Därefter
lämnas renarna ifred under brunsten som infaller under senare delen av september och
in i oktober månad. Vájsagruppen samlar i regel sin renhjord i november. Renskiljning
hålls vanligen i samebyns renskötselanläggning vid Suorvadammen. Uldevisgruppen
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samlar vanligtvis huvuddelen av renhjorden i december. Uldevisgruppens renskiljningar
sker i huvudsak vid renskötselanläggningen i Guorpak. Se samebyns årstidsmarker längs
den planerade ledningen i Figur 7.

Figur 7. Årstidsland för Sirges fjällsameby längs med och i närområdet av planerad ledning.

Efter renskiljningarna fördelar samebyns familjer ut sig på ett större antal
vinterbetesgrupper. Samebyn har i regel mellan 10–15 olika vinterbetesgrupper. En del
vinterbetesgrupper flyttar några mil österut och betar i de fjällnära skogarna väster om
Jokkmokk medan andra grupper flyttar ner till kusten och betar ända ut till de yttersta
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öarna i skärgården. Flytten på höstvintern sker idag i huvudsak med hjälp av lastbil även
om traditionell flytt till fots förekommer, framförallt hos de grupper som inte flyttar lika
långt. För att nå de östligaste delarna av vinterbetesområdet är en flytt med lastbil idag
den enda möjligheten. De flyttleder som en gång ledde ända ner till kusten är sedan
länge blockerade av exploateringar i form av vattenkraftsdammar, vägar och järnvägar.
Samhällen och städer har byggts på traditionella flyttleder. Skogar med rastbeten har
kalavverkats. De kumulativa effekterna har omöjliggjort en traditionell flytt till fots med
renarna.

Figur 8. Markanvändning i Sirges fjällsameby tillsammans med berörd del av föreslagen
ledningssträckning.
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Den föreslagna ledningssträckningens delsträcka 1 berör samebyns vinterbetesmark. Här
befinner sig renar från och med 1 oktober till och med den 30 april. Den föreslagna
ledningssträckningen inom samebyn går inom det riksintresseklassade kärnområdet
Messaures västra del, se Figur 2 och Figur 8. Av samebyns renbruksplan framgår att den
föreslagna ledningssträckningen går igenom betesområden och passerar nyckelområden
enligt renbruksplanens definitioner, se Figur 9.

Figur 9. Nyckelområden (röd/orange områden) och betesområden (ljusgröna områden) enligt
renbruksplanen. Gula markeringar är flyttleder. De tjocka färgade linjerna är olika
vinterbetesområden. Källa: Sirges sameby.

De vinterbetesgrupper som påverkas direkt av den föreslagna ledningsträckningen är
Vannar/Kielatisson-gruppen (blåmarkerade området i Figur 9) och Utsi/Nutti/Engströmgruppen (det rosamarkerade området närmast järnvägen). Dessutom riskerar de familjer
som betar väster om Messaure (brunt område) samt öster om Messaure (grönt område)
påverkas under byggtiden.
Av samebyns redovisning av renarnas GPS-positioner visas att stora delar av området för
föreslagen ledningssträckning inom samebyn används intensivt under
vinterbetesperioden, se Figur 10. I området öster om Murjekvägen passerar föreslagen
ledningssträckning viktiga vårvinterland och uppsamlingsområden där renarna samlas
innan vårflytten3. Dessa områden öster om Murjekvägen utgör uppsamlingsområde för
gruppen Utsi/Nutti/Engström. Här vaktar vanligen renskötarna hjorden under perioden
mars-april innan renarna samlas till samebyns anläggning vid Bäckdal. Därefter flyttas
renarna västerut längs de flyttleder som leder förbi Messaure och via Muddus mot Porjus
och kalvningslanden på fjället.

3

Detta framgår inte av sametingets karta, men är uppgifter från samebyns egen skriftliga
redogörelse av markanvändningen.
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Figur 10. Sändarpositioner 2013–2020 för vinterbetesgruppen Vannar-Kielatis. Källa: Sirges
sameby

Den föreslagna ledningssträckningen passerar tre renskötselanläggningar. En anläggning
är en arbetshage, med anläggningsnamn “Brännalandet – Övre Kuouka” (benämns
Guovgga av samebyn) och ligger i direkt anslutning till den planerade ledningen, se Figur
11. Cirka 600 meter norr om föreslagen ledningssträckning i höjd med arbetshagen finns
en beteshage och ungefär en kilometer söder om arbetshagen finns en renvaktarstuga,
se Figur 8.

14(60)
MKB BILAGA 12
2021-09-30
RENNÄRINGSUTREDNING FÖR 400 KV-LEDNING AURORA
LINE (MESSAURE-KEMINMAA)

2021-09-30
2021-102856-0001
Figur 11. Arbetshage Ö. Kuouka (Guovgga) som ligger i direkt anslutning till idag befintlig ledning.
(Utsnitt ur Sirges samebys renbruksplan)

Befintlig och planerad ledning korsar och går delvis parallellt med en flyttled från Övre
Kuouka till Råningsberget, se Figur 12. Ytterligare en flyttled korsar den planerade
ledningen en dryg kilometer öster om Murjekvägen, se Figur 13. Flyttlederna används av
vintergrupperna i området framförallt under vårflytten tillbaka till fjället, men även under
vintern för mindre förflyttningar inom betesområdet. Historiskt gick dessa flyttstråk nere
på Lulälvens is men i samband med vattenkraftsexploatering har dessa flyttleder flyttats
upp på land.
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Figur 12. Flyttled från som korsar befintlig och planerad ledning från Övre Kuouka till
Råningsberget.

Figur 13. Flyttled öster om Kirtik.
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Den känsliga perioden för renskötseln i området för den planerade ledningen är
vinterperioden som sträcker sig från början av november till sista april.
Områden som berörs av planerad ledningssträckning inom samebyn bedöms ha ett
mycket högt värde för rennäringen.

Gällivare skogssameby ligger inom Gällivare, Överkalix, Jokkmokks, Luleå och Bodens
kommuner med vinterbetesmarkerna inom alla dessa kommuner, se Figur 14. Samebyn
har sina åretruntmarker i Gällivare kommun. Samebyn är uppdelad i fem grupper:
Hakkas-gruppen, Kemi-gruppen, Ratotavaara-gruppen, västra och östra Purnu-gruppen
samt Flakabergs-gruppen som tillsammans får ha högst 7 000 djur i vinterhjorden.

Figur 14. Geografiskt område för Gällivare skogssameby.

4

Samebyn har lämnat en muntlig redogörelse för sin markanvändning inom och intill den planerade
kraftledningen, men har inte delgivit kartor från sin renbruksplan som lagts in i utredningen.
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3.3.3 Gällivare skogssameby 4
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I mitten av april börjar kalvningen och den pågår fram till slutet av maj inom samebyns
område. Enstaka vajor kan kalva in i juni månad. Den intensivaste kalvningsperioden är
normalt sett kring den 15 maj. Se årstidslanden längs den planerade ledningen för
samebyn i Figur 15.

Figur 15. Årstidsland för Gällivare skogssameby längs med och i närområdet av planerad ledning.

Kring midsommar börjar kalvmärkningen och pågår i cirka sex veckor. Renarna drivs och
samlas till hagar för kalvmärkning på sommarbetesmarkerna. Efter kalvmärkningen
släpps renarna ut och sprids över större områden för fritt sommarbete. Under sommaren
betar renarna främst på myrmarker och i bergsluttningar inom stora områden.
Omkring den 25 september börjar brunsten och pågår till slutet av oktober.
Under vintern sträcker sig samebyns betesmarker ända ner till kusten. När
väderleksförhållandena medför milda dagar och kalla nätter kan det bildas ett istäcke på
betesmarkerna vilket “låser” markbetet och det blir otillgängligt för renarna. Vid låst bete
används hänglavsbete i granskogar längre västerut i samebyn. Hänglavsbete utgör en
viktig reserv vid dåliga betesvintrar. Längs med Råneälven är det goda hedmarker där
renarna samlas på senhösten.
Samebyn nyttjar även marker utanför samebyns gränser enligt sedvanerätten, marker
som sträcker sig ända till Kalixälven i öster. För samebyn är dessa också viktiga marker
som tillför vinterbete sådana år då betet inom samebyn är knappt.
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Föreslagen ledningssträckning korsar ett kärnområde av riksintresse benämnt Murjek
som nyttjas som kalvningsland under våren, se Figur 16. Kärnområdet som den
planerade ledningen korsar innefattar också ett uppsamlingsområde och ett trivselland dit
renarna naturligt samlas utan drivning av renskötarna. Dessa områden är
störningskänsliga ur renskötselsynpunkt.

Figur 16. Markanvändning i Gällivare skogssameby tillsammans med berörd del av föreslagen
ledningssträckning.

Föreslagen ledningssträckning korsar två flyttleder av riksintresse för rennäringen. En
flyttled korsar föreslagen ledningssträckning cirka 600 meter väster om Flakahedskojan.
Den andra flyttleden korsar den föreslagna ledningssträckningen cirka en kilometer
nordväst om Renoträsket. Utöver vandring på markerade flyttleder strövar renarna fritt
utan styrning från renskötarna.
I närområdet till den föreslagna ledningssträckningen finns två renskötselanläggningar.
Dels en arbetshage som kallas för “Toliksbergvägen” som ligger cirka 400 meter norr om
befintlig och planerad ledning. Dels en arbetshage som kallas “Kabba” (benämns Kobbo
av samebyn) som ligger i direkt anslutning till den planerade och befintliga ledningen, se
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För Gällivare skogssameby ligger den planerade ledningens delsträckor 1 och 2 inom
samebyns åretruntmarker, se Figur 16. Ledningens delsträcka 3 går även inom
samebyns vinterbetesmarker, vår- och höstland. De delsträckor som ligger inom
samebyn går parallellt norr om befintlig kraftledning. De grupper inom samebyn som
berörs av den planerade ledningen är västra Purno-gruppen och Flakabergs-gruppen.

Figur 17. Arbetshagar i anslutning till befintlig och planerad ledning.

De känsligaste perioderna i renskötseln i området för den föreslagna
ledningssträckningen är våren (mars-april) då bete och flytt av renar sker i området för
den planerade ledningen samt tiden vid kalvning som sker i maj. Även tiden från oktober
och framåt förvintern (november) är en känslig period då samling och flytt av renar pågår i
området för den planerade ledningen.
Områden som berörs av föreslagen ledningssträckning inom samebyn bedöms ha ett
mycket högt värde för rennäringen.
3.3.4 Ängeså koncessionssameby 5
Ängeså sameby är en koncessionssameby, se Figur 18. Samebyn får ha högst 1 500
renar i vinterhjorden.

5

Samebyn har lämnat en muntlig och skriftlig redogörelse för sin markanvändning inom och intill
den planerade ledningssträckningen, men har inte delgivit kartor från sin renbruksplan som lagts in
i utredningen.
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Figur 17. Arbetshagen används inte idag. Anläggningen behöver åtgärdas eller flyttas för
att kunna användas i och med att den ligger i så nära anslutning till planerad ledning.
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Figur 18. Geografiskt område för Ängeså koncessionsameby.

Ängeså koncessionssameby har sina betesmarker inom Pajala kommun. Samebyn
berörs av den östra delen av delsträcka 3 och den första delen av delsträcka 4 av
planerad ledning. Den föreslagna ledningssträckningen inom samebyn går parallellt norr
om befintlig kraftledning, förutom några kilometer vid naturreservatet Granberget där den
föreslagna ledningssträckningen går i en böj norr om befintlig ledning (Ol-Larsberget), se
Figur 19, samt en dryg km öster om Granbergsliden där den föreslagna
ledningssträckningen går i en mindre böj norr om befintlig ledning. De båda mindre
avvikande ledningsträckningarna från parallellgång med befintlig ledning har planerats för
att undvika områden med höga naturvärden.
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Figur 19. Markanvändning i Ängeså koncessionssameby tillsammans med berörd del av föreslagen
ledningssträckning.

Den föreslagna ledningssträckningen korsar en flyttled av riksintresse för rennäringen.
Flyttleden har inte använts av samebyn de senaste åren på grund av annan störande
verksamhet såsom exempelvis skoterleder och plogade vägar, men kan komma att
användas av samebyn i framtiden. Området för den planerade ledningen som direkt berör
Ängeså koncessionssameby kan nyttjas av samebyns renar året runt. Hela den
föreslagna ledningssträckningen berör både vinter- och vårvinterland medan de mellersta
och västra delarna av föreslagen ledningssträckning inom samebyn dessutom berör vår-,
sommar- och höstland. Längst västerut i den föreslagna ledningssträckningen nyttjas
området för den planerade ledningen som vårbetesland med hänglavsbärande skogar.
Området nyttjas även som kalvningsområde och brunstland. Längre österut kring och
längs efter den föreslagna ledningssträckningen består marken främst av marklavar som
betas vintertid.
Föreslagen ledningssträckning korsar flera kärnområden enligt renbruksplanens
definition. Renarna kommer ner till kärnområdet i sydöst när snön kommit i novemberdecember och vistas då i området till mars månad. Ibland vandrar renarna spontant till
området, ibland transporteras de med lastbil. Kärnområdet innefattar flera nyckelområden
med marklav och hänglav samt har också funktionen trivselland vilket innebär att renarna
naturligt styrs till området på grund av terrängen och de goda betesförutsättningarna. Se
årstidslanden i Figur 20.
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Figur 20. Årstidsland för Ängeså koncessionssameby längs med och i närområdet av planerad
ledning.

Längs Kalixälven, som också utgör samebyns gräns mot Kalix koncessionssameby, har
samebyn ett av sina marklavsområden. Området utgör ett uppsamlingsområde dit renar
naturligt samlas, men renskötarna driver dem även till området, till fots eller fraktar dit
dem med bil.
Under våren flyttas en huvuddel av renarna norrut inför kalvning. Flytten kan ske till fots,
med lastbil och en del renar strövar norrut av sig själv utan hjälp. De huvudsakliga
kalvningslanden är belägna i de norra delarna av samebyns område men det finns vajor
kvar i området för den föreslagna ledningssträckningen hela året, framförallt väster om
Granbergets naturreservat.
Även under sommaren utgör området för den föreslagna ledningssträckningen ett
trivselland för samebyns renar. I anslutning till den planerade ledningens västra och
mellersta del inom samebyn finns det myrmarker med bra bete som nyttjas av renarna
under hela sommaren.
Under hösten betar samebyns renar fritt i området längs den föreslagna
ledningssträckningen och det krävs ingen omfattande bevakning av renarna. Då
angränsande sameby västerut, Gällivare skogssameby, flyttar sina renar till
vinterbetesområdena vid kusten krävs det viss bevakning västerut för att undvika att det
sker en sammanblandning av samebyarnas renar.
Områden som berörs av planerad ledningssträckning inom samebyn bedöms ha ett
mycket högt värde för rennäringen.
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Kalix koncessionssameby har sina betesmarker i Kalix kommun, se Figur 21. Samebyn
får ha högst 1 900 renar i vinterhjorden.

2021-09-30

3.3.5 Kalix koncessionssameby 6

Figur 21. Geografiskt område för Kalix koncessionssameby.

Kalix koncessionssameby berörs av den planerade ledningens delsträcka 4 som ligger
inom samebyns åretruntmarker.
Området längs efter den föreslagna ledningssträckningen utgör kalvningsland och
sommarland för Kalix koncessionssameby, men kan nyttjas under hela året, se Figur 22
och Figur 23. Den föreslagna ledningssträckningen går parallellt norr om befintlig ledning,
6 Samebyn

har lämnat en muntlig redogörelse för sin markanvändning inom och intill den planerade
ledningssträckningen, men har inte delgivit kartor från sin renbruksplan som lagts in i utredningen.
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förutom en kort sträcka där föreslagen ledningssträckning går i en böj norrut vid
Kypasjärv för att undvika områden med höga naturvärden. Föreslagen ledningssträckning
går över Kalix koncessionssamebys nordligaste kärnområde av riksintresse, benämnt
Snårbergen.

Figur 22. Årstidsland för Kalix koncessionssameby längs med och i närområdet av planerad
ledning.
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Figur 23. Markanvändning i Kalix koncessionssameby tillsammans med berörd del av föreslagen
ledningssträckning.

Känsliga tider för renskötseln i området för den planerade ledningen är kalvningsperioden
(maj) men även hela barmarksperioden (maj till och med oktober).
Områden som berörs av den föreslagna ledningssträckningen inom samebyn bedöms ha
ett mycket högt värde för rennäringen.
3.3.6 Liehittäjä koncessionssameby 7
Liehittäjä är en koncessionssameby som har sina betesmarker i Haparanda kommun.
Samebyn får ha högst 1 200 djur i vinterhjorden, se Figur 24.

7

Samebyn har lämnat en skriftlig redogörelse för sin markanvändning inom den föreslagna
ledningssträckningen, men har inte delgivit kartor från sin renbruksplan som lagts in i utredningen.
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Figur 24. Geografiskt område för Liehittäjä koncessionssameby.

Liehittäjä koncessionssameby berörs av den planerade ledningens delsträckor 4 och 5,
se Figur 26. Inom delområde 4 går föreslagen ledningssträckning parallellt norr om
befintlig kraftledning med undantag för en kortare sträcka vid Kuusilaki där sträckningen
avviker norrut för att undvika områden med höga naturvärden. Inom delområde 5 går den
planerade ledningsträckningen parallellt söder om befintlig kraftledning.
Samebyn använder området för den föreslagna ledningssträckningen året om, se Figur
25. Samebyns sommarbetesmarker ligger norr om den planerade ledningen och
vinterbetesmarkerna i Haparanda skärgård. På vintern kan strövrenar finnas i området för
den planerade ledningen, men det är framförallt under vårvintern (februari-april) som
renhjorden betar i området längs den föreslagna ledningssträckningen. Se årstidslanden
längs den planerade ledningen i Figur 25.
Förutom hänglavsbärande skog finns även marklavar i området för den planerade
ledningen. Området för den planerade ledningen korsar ett större sammanhängande
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område som fungerar som uppsamlingsområde och trivselland dit renarna naturligt drar
sig.

Figur 25. Årstidsland för Liehittäjä koncessionssameby längs med och i närområdet av planerad
ledning.

Den föreslagna ledningssträckningen går i södra delen av ett kärnområde av riksintresse
för rennäringen benämnt Riuttavaara, se Figur 26. Områdena Persomajärvi, Kuusilakki
och Kilisälven ligger i anslutning till riksintresset Riuttavaara och även dessa nyttjas som
kärnområden av rennäringen. Redovisade områden nyttjas både höst och vår och är
mycket viktiga områden för rennäringen.
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Figur 26. Markanvändning i Liehittäjä koncessionssameby tillsammans med berörd del av
föreslagen ledningssträckning.

Ytterligare ett kärnområde av riksintresse, Hedenäset, korsas av den planerade
ledningen. Den föreslagna ledningssträckningen går även genom norra delen av ett stort
kärnområde av riksintresse benämnt Kärrbäck. Området där den planerade ledningen är
belägen är viktigt för samebyn som betesresurs under vårvintern (februari-april). Tidigare
nyttjade inte samebyn den mark där den befintliga kraftledningen går vintertid, men i och
med de milda vintrarna flyttar samebyn nu upp tidigare på våren för att nyttja betet i den
föreslagna ledningssträckningen.
Vid berget Kuusilaki, där parallellsträckningen frångås för att istället dras norr om berget,
finns känsliga stråk för rennäringen. Området för den föreslagna ledningsträckningen har
hänglavsskog och marklav vilket gör att det är ett viktigt betesområde ur
renskötselsynpunkt.
Norr om berget Kuusilaki finns också en gammal renmjölkningshage där det finns en kåta
cirka 50 meter från befintlig kraftledningen. Runt den befintliga ledningen kan det finnas
härdar, men inga synliga hagar eller liknande kan ses med blotta ögat.
Av de flyttleder som berörs av den planerade ledningen är det främst flyttleden strax öster
om berget Kuusilaki som är störningskänslig.
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Miljökonsekvenser
Renar är känsliga för störningar från andra markanvändare eftersom de är anpassade för
att upptäcka och undfly rovdjur. Det gäller särskilt på våren när kalvarna föds. Andra
tillfällen är när renarna samlas och drivs i hjordar till rengärden för kalvmärkning eller
skiljning. Vid flytt till och från vinterbetesmarkerna kan flyttlederna korsas av svåra
passager som till exempel älvar, vägar eller järnvägar. Vid vila och bete under flyttningar
behöver renarna vara ostörda. Om renarna skräms av rovdjur, hundar eller människor
kan hjorden splittras och flera dagars arbete för renskötarna gå till spillo. På våren kan
vajorna (hondjuren) kasta sina kalvar eller lämna nyfödda kalvar om de blir störda och
stressade. Det är också viktigt att renarna har betesro och kan tillgodogöra sig
barmarksbetet under sommaren för såväl vajornas som kalvarnas tillväxt. Det är under
denna tid och framåt som renarna lägger på sig fettreserver inför vintern.
Renskötseln påverkas av alla verksamheter som sker inom deras renbetesområden. Ett
enskilt projekt för en tillkommande verksamhet behöver inte i sig ha en avgörande
betydelse för en samebys förutsättningar att bedriva rennäring, utan det är istället
helheten, den kumulativa påverkan som är avgörande för hur samebyn kan bedriva sin
verksamhet. Negativ påverkan på renskötseln kan ofta förhindras genom att exploatörer
och entreprenörer kommunicerar om sina förehavanden med den berörda samebyn.
Även små, plötsliga störningar kan orsaka stora omtag för renar och renskötare. Något
som ofta går att förhindra om samebyn har kännedom om att den störande verksamheten
ska ske.
Nedan beskrivs först de verksamheter och den påverkan som bedöms finnas idag till följd
av motstående markanvändningsintressen för de berörda samebyarna av befintliga
verksamheter. Bedömningen av påverkan för respektive sameby från den planerade
ledningen bedöms sedan ur ett helhetsperspektiv där den tillkommande påverkan från
den planerade ledningen läggs till redan befintlig verksamhet inom respektive sameby.
Bedömningarna av påverkan och konsekvenser utgår från bedömningsmatris som
beskrivs i MKB Bilaga 6 för planerad kraftledning.
Bedömningen av påverkan och konsekvenser för renar och renskötseln i respektive
sameby görs utifrån föreslagen placering av kraftledningen i anslutning till befintlig
kraftledningsgata och utifrån ett värsta scenario där endast de hänsyns- och
skyddsåtgärder vidtas som bedöms kunna säkerställa en minskad negativ påverkan på
renskötseln, se avsnitt 4.2. Övriga hänsyns- och skyddsåtgärder som Svenska kraftnät
åtar sig i form av exempelvis utredningsinsatser har dock potential att minska de negativa
konsekvenserna för renskötseln ytterligare och är viktiga att genomföra.

4.1

Befintlig intrångsbild i berörda samebyar
För en sameby måste varje intresse, verksamhet och exploatering ses i ett sammanhang
och hur dessa tillsammans påverkar renskötseln. Samebyn har ett beroende av flexibilitet
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Områden som berörs av planerad ledningssträckning inom samebyn bedöms ha ett
mycket högt värde för rennäringen.

Flera av de berörda samebyarna längs den planerade ledningssträckningen har liknande
omvärldsfaktorer som påverkar deras markanvändning. De olika typer av verksamheter
och intressen som tillsammans påverkar renskötselns förutsättningar är exempelvis
vattenkraft, befintliga kraftstationer och kraftledningar, skogsbruk, väg, järnväg, gruvor,
täktverksamhet och turism och friluftsliv. Nedan beskrivs några av de viktigaste
markanvändningarna som påverkar renskötseln närmare.
Skogsbruk
Den mest påtagliga störningen i området för den planerade kraftledningen är skogsbruket
som på en nationell skala direkt lett till att renlaven minskat med 70 procent i de
lavförande skogarna (Sandström et al, 2016). I hela det berörda området för den
föreslagna ledningssträckningen bedrivs intensivt skogsbruk med undantag för några
minde naturreservat.
Vattenkraft
Vattenkraften påverkar renskötseln, dels genom den markförlust som skett, dels genom
att isförhållanden nedströms kraftigt försämrats. Öppet vatten, svaga och oförutsägbara
isförhållanden påverkar renskötseln varje vinter.
Kraftstationer och kraftledningar
Kraftverken tar mark i anspråk tillsammans med kraftledningar. Hänglavsbärande träd
avverkas i ledningsgatan vilket orsakar direkt betesbortfall inom stora arealer för
samebyarna. Markbetet kan komma tillbaka ibland eller i vart fall på längre sikt, men
hänglavsbetet försvinner permanent. En effekt av betesbortfallet i kraftledningsgatorna är
en minskad flexibilitet av bete då markbetet blir låst av isbark.
Väg och järnväg
Väg och järnväg medför problem för samebyarna. Risken att renar som korsar
ostängslade vägar eller järnvägar förolyckas är stor. Stängslade vägar och järnvägar
minskar visserligen olycksrisken men innebär istället hinder som inte kan passeras.
Problematik kan även uppstå om renar fastnar innanför stängslet och måste hämtas av
renskötare som då utsätts för påkörningsrisk. Vägar som saltas om vintern är speciellt
problematiska då renar kan dras till saltet och utsätta sig själva och trafikanter för
trafikfara.
Gruvverksamhet
Gruvverksamhet medför i allmänhet att stora naturområden tas i anspråk för
anläggningsytor, dagbrott, klarningsmagasin, sandmagasin, vägar, diken och stängsel.
Gruvverksamhet riskerar att medföra att betesområden, strategiska platser och flyttleder
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vad gäller betesmarker och flyttleder. Denna flexibilitet kan påverkas av olika
exploateringsintressen som sammantaget leder till svårigheter för samebyn att bedriva
sin näring, det vill säga kumulativa effekter. Varje nytt intrång i betesmarkerna innebär att
möjligheten till flexibilitet och handlingsutrymme på betesmarkerna minskar och ger
merarbete och ökade kostnader för renskötarna och samebyarna.

Hedmarker är ofta begärliga för etablering av grustäkter, vilket naturligen inte kan
kombineras med renbete. Hedmarker är också normalt goda marklavbetesmarker. En
konsekvens av sten- och grusmassor är att det överlagrar stora arealer renbete på
känsliga marker. Grustäkter kan liknas vid en industriverksamhet med maskinarbeten,
buller, mänsklig aktivitet och tunga transporter.
Turism
Turism är en annan form av markanvändning som kan medföra att betesområden
fragmenteras vilket ger mindre utrymme för renarnas betesro. Den turism som påverkar
renskötseln kan bestå av nyttjande av stora områden genom småviltsjakt, skotertrafik och
turskidåkning, men också genom längdskidåkning, hundspannsaktiviteter, utbyggnad av
stugbyar samt alpina anläggningar.
Snöskotertrafik
Snöskotertrafiken utgör ett problem då hårda skoterspår leder renarna ut från samebyns
betesmarker vilket medför merarbete och ökade kostnader för renskötarna att hämta
tillbaka renar som strövat i oönskade riktningar. Skoterkörning pågår under hela
vintersäsongen inom hela samebyarnas betesmarker och medför stora störningar för
renar som befinner sig i området.
Den samlade intrångsbilden i samebyarna medför att omfattningen av den kumulativa
påverkan kan variera beroende på omfattningen av permanent bortfall av betesmark eller
störningar på renskötseln om renar betar i området under byggtid. Utifrån ett kumulativt
perspektiv kan påverkan uppstå på djurens kondition, överlevnad, reproduktion och
produktion, som är följder av att renar utsätts för flera typer av störningar samtidigt. Alla
betesmarker blir därför viktiga för att samebyarna ska ha möjlighet att välja de bästa
områdena under de specifika förhållanden som råder vad gäller till exempel
isförhållanden och snömängd. Intrång kan göra att områden blir obrukbara över en längre
tid, vilket medför att andra betesområden utsätts för ett mer intensivt nyttjande.
I takt med ökad konkurrerande markanvändning inom renskötselområdet och till följd av
klimatförändringar kan riksintresseområdenas betydelse förändras över tid, och i vissa fall
kan andra områden som inte är utpekade som riksintresse, få större betydelse för
renskötseln.
Utöver pågående markanvändning påverkar effekter av klimatförändringar och
förekomsten av rovdjur samebyarnas renskötsel. Detta medför att såväl kustbetet som
åretruntmarkerna ovan lappmarksgränsen och odlingsgränsen påverkas.
Nedan beskrivs hur specifika omvärldsfaktorer påverkar de enskilda berörda
samebyarna.
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för samebyarna förstörs eller blir obrukbara under en lång tid framöver om de anläggs på
fel plats.

Utbyggnaden av vattenkraften har inneburit en påverkan på samebyns
betesmarker. När älven har blivit uppdämd har betesförhållandena blivit sämre.
Tidigare var renbetet som bäst vid älvarna då det öppna vattnet bildade en
”väderzon” vilket medförde mindre snö. Detta främjade lavbetet.
Uppdämningarna är också svårberäkneliga och farliga då isarna blir osäkra när
vattennivåerna fluktuerar och därmed inte kan nyttjas för förflyttning av renarna
som tidigare.

•

Det är sedan tidigare hög täthet av kraftledningsgator inom Slakkas
betesområde. Renarna undviker och kan vägra att gå förbi ledningarna under
vissa väderleksförhållanden. Det som främst orsakar problem med
kraftledningsgator är skoterkörningen när ledningsgatorna ska kontrolleras under
hela snöperioden. Då får samebyn skoterspår längs efter och tvärs över hela
beteslandet. Detta medför att renarna följer skoterspåren till områden där de inte
ska vara. På så sätt påverkar ledningsgator att renarna styrs i oönskade
riktningar.

•

Inlandsbanan utgör ett betydande intrång på samebyns betesmarker. Inga
viltpassager eller andra säkra passager över inlandsbanan finns idag. Det medför
att under sommartid går renarna upp på banvallen för att undkomma insekter,
och blir då påkörda.

4.1.2 Sirges fjällsameby
•

Sirges är den sameby i Sverige som har flest kraftverk på sina marker. Till det
tillkommer kraftledningar.

•

I den östra delen av den föreslagna ledningssträckningen finns ett populärt
område för snöskotertrafik. Denna trafik har ökat kraftigt de senaste 20 åren med
utvecklingen av nya snöskotermodeller av som har stor framkomlighet även
utanför skoterlederna. Vinterbetesområdet Porsi kan av samebyns
vinterbetesgrupper endast nyttjas till en bråkdel av sin totala betespotential på
grund av de ständiga störningarna från framförallt snöskotertrafiken.

•

I området längs den planerade ledningssträckningen påverkar också störningar
från väg- och järnvägstrafik.

•

Sammantaget är det aktuella området där den planerade ledningen går ett av det
mest påverkade områdena inom Sirges samebys betesområde.

4.1.3 Gällivare skogssameby
•

Utöver de motstående markanvändningsintressen som är generell för berörda
samebyar utgörs konkurrerande markanvändningsintressen av gruvnäring och
vindkraft. Ett större vindkraftsprojekt planeras nordväst om Pålkem (Storlandet
vindkraftpark) samt en park mellan Tallberg och Kölmjärv (Hällbergets
vindkraftpark).
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4.1.1 Slakka skogssameby

Med anledning av väg E10 och den saltning som sker av vägen vintertid drabbas
samebyn varje vinter av omfattande renpåkörningar då renarna söker sig till
vägen för att slicka salt. Vägen saknar viltstängsel. Trafiken på väg E10 har ökat
under de senaste åren. Det krävs mycket arbete för att hålla dem från vägbanan
när renarna betar fritt i anslutning till vägen. Därför blir det viktigare att kunna
hålla renarna lägre västerut under vintertid där samebyn kan hålla en buffertzon i
förhållande till väg E10.

•

Det finns flera täkter i samebyn som påverkar samebyns betesmarker. Bland
annat en större nyupptagen bergtäkt i Storberget väster om västra Svartbyn som
ligger inom uppsamlingsområde för en renskötselanläggning i Tansjärv och en
renskötselanläggning i Lappberget.

•

En vindpark planeras i samebyns sydvästra delar i Hällbergsområdet vilket
troligen kommer att påverka renskötseln i hög grad. Vindparkens projektområde
sammanfaller med aktuellt område för den planerade kraftledningen i nästan 8,5
kilometer av den planerade ledningens sträckning. Här blir den kumulativa
påverkan extra påtaglig, framförallt under kalvningstid.

4.1.5 Kalix koncessionssameby
•

Lombens skjutfält ligger inom kalvningsland för Kalix koncessionssameby och
utgör ett stort ingrepp i samebyn. Skjutfältet är inte inhägnat. När försvaret
genomför skjutning kan samebyn inte nyttja marken inom skjutfältet. Det finns
dock uppehåll i den militära verksamheten under semesterperioden och under
kalvningstiden.

•

Utöver skjutfältet finns flera grustäkter och vägar söder om fältet som tar
betesmarker i anspråk.

•

Järnvägen har inte renstängsel på hela sträckan, det är endast stängsel från
Kalix till Haparanda, vilket innebär risk för att renar skadas och dödas av
tågtrafiken. Stängsel finns heller inte längs väg E10. Så snart som vägen saltas
dras renarna till vägen för att slicka saltet och blir påkörda. På grund av närheten
till ostängslade järnväg och vägar uppstår i praktiken ett betesbortfall på grund av
att det finns stora områden som inte går att nyttja som betesland utan risk för
renolyckor i trafiken. Trafikverket planerar även att bygga om väg E10 mellan
Morjärv och Västra Svartbyn för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten till
en mötesfri landsväg 2 +1 med mitträcke och viltstängsel med byggstart 2022.
Detta kommer också att påverka renskötseln och samebyns möjligheter att kunna
nyttja marklavsbetet i anslutning till vägen. För att möjliggöra fri renströvning
mellan områden på båda sidorna av E10 anläggs två planskilda faunapassager.

•

Milda vintrar medför att Bottenviken inte fryser och att samebyn inte kan nyttja
vinterbetesmarker ute på öarna i havet. Samebyn blir därigenom mer trängd inåt
landet under vinterperioden. Samebyn ställs då inför nödvändigheten att utfodra
renarna. Den största delen av renhjorden utfodras på ett ställe, 2020 utfodrades
renhjorden norr om Kalix. Utfodring sker av vuxna djur fritt i fält, medan kalvarna
utfodras i hägn.
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4.1.4 Ängeså koncessionssameby

4.2

Vad gäller påverkan från konkurrerande markanvändningsintressen så är den
främsta påverkan på Liehittäjä koncessionssameby det planerade
järnvägsbygget av Norrbottniabanan. Järnvägen kommer att skapa en ny barriär
som fragmenterar samebyns betesmarker väsentligt. Järnvägsprojektet kommer
att påverka samebyn genom att den planerade järnvägsdragningen inte följer väg
E4 utan det kommer att bli en korridor mellan väg och järnväg som är svår att
nyttja som betesmark. I praktiken uppstår ett betesbortfall.

Förslag till hänsyns- och skyddsåtgärder
Kapitlet beskriver föreslagna hänsyns- och skyddsåtgärder som Svenska kraftnät ställer
sig bakom. De åtgärder som definitivt innebär en minskad påverkan på renskötseln och
som därmed tas i beaktande vid bedömning av påverkan och konsekvenser för
renskötseln markeras här med kursivering. I vissa fall innebär delar av åtaganden ingen
säkerställd minskad negativ påverkan eftersom utfallet av åtgärden är oklar i dagsläget.
Dessa åtgärder lämnas då utan kursivering och vägs inte in vid bedömningen av
påverkan. Åtgärderna har dock potential att minska de negativa konsekvenserna för
renskötseln om de genomförs på ett för samebyarna gynnsamt sätt.

4.2.1 Hänsynsåtgärder

Driftskede
•

Underhållsarbeten i form av röjning längs befintlig ledning och den planerade
ledningen kommer att samordnas för att minimera störning för renskötseln.

•

Tidpunkt för röjningsarbeten bestäms i möjligaste mån i dialog med berörd
sameby.

•

Underhållsarbeten längs befintlig kraftledning och den planerade kraftledningen
samordnas i möjligaste mån. Tidpunkt för planerat underhållsarbete bestäms i
möjligaste mån i dialog med berörd sameby.

Byggskede
•

Information om samebyarnas renskötsel i området ska delges entreprenörerna.
Om möjligt delges sådan information direkt från samebyn till entreprenören,
exempelvis vid ett fältbesök. För nedlagd tid för informationsinsatsen utgår
ekonomisk ersättning till samebyn i skälig omfattning. Åtgärden tas med i
kommande åtgärdsplan inför bygget.

•

Vid planering av anslutande vägar till den planerade kraftledningen kommer
Svenska kraftnät att föra dialog med berörda samebyar.

•

När byggnationen är avslutad skall entreprenören se till att inget byggavfall
lämnas kvar på påverkade ytor i ledningsgatan och i direkt anslutning till
arbetsområdet.
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4.1.6 Liehittäjä koncessionssameby

•

Dialog kommer att genomföras med alla berörda samebyar innan mer
omfattande eller störande underhållsarbeten av kraftledningen sker. Vilka typer
av underhållsarbeten som ska kommuniceras ska på förhand definieras av
Svenska kraftnät tillsammans med samebyarna i samråd.

•

Röjning av ledningsgata inom mark som nyttjas som betesmark för rennäringen
under snöperioden kommer att ske under barmarkssäsongen för att undvika
negativ påverkan på renarnas betesro.

•

Utreda omfattningen av framtida betestapp och möjligheter till ekonomisk
ersättning för detta. Eventuell ersättning regleras som ett engångsbelopp. Om
parterna är oense kan frågan tas upp i den då pågående
ledningsrättsförrättningen.

Byggskede
•

Dialog kommer att genomföras med alla berörda samebyar innan byggstart av
kraftledningen för att minimera negativ påverkan på renskötseln.

•

Dialog kommer att genomföras med alla berörda samebyar innan skog ska
avverkas.

•

Anläggande av kraftledningen ska ske så att diken inte skapas i blöta områden.

•

För störningar under byggskedet utgår ekonomisk ersättning till berörda
samebyar i skälig omfattning. Ersättning kan utgå för till exempel stödutfodring,
tillkommande flytt av renar med fordon eller förstärkt bevakning. Om parterna är
oense kan frågan tas upp i den då pågående ledningsrättsförrättningen.

Förslag till specifika skyddsåtgärder i byggskedet – åtgärder som framkommit utöver de
som omfattas av de generella skyddsåtgärderna:

Slakka skogssameby
•

Om byggnation ska ske under snöperiod ska utredning göras av behov och
möjligheten att sätta upp ett tillfälligt stängsel (minst 1,80 meter högt) mot Slakka
sameby längs ledningens dragning inom Sirges sameby för att förhindra att renar
från Sirges sameby går över till Slakka sameby under byggskedet. Åtgärden
kräver att samebyn tar initiativ till utredningen och att samebyn aktivt deltar vid en
sådan utredning. Om byggnation sker sommartid behövs inte något stängsel
eftersom älven utgör ett naturligt hinder.

Sirges fjällsameby
•

Samebyns renskötselanläggning i Övre Kuouka flyttas eller skyddsjordas vid
behov.

Gällivare skogssameby
•

Samebyns renskötselanläggning Kabba flyttas eller skyddsjordas vid behov.
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Driftskede
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4.2.2 Skyddsåtgärder

•

Vid Karsbergets naturreservat om möjligt välja parallellgång med kompaktstolpar.
Intrånget minimeras med denna lösning och därmed barriäreffekten av befintlig
och planerad ledning.

•

Vid Stor-Pållars naturreservat om möjligt välja parallellgång med kompaktstolpar.
Intrånget minimeras med denna lösning och därmed barriäreffekten av befintlig
och planerad ledning.

Ängeså koncessionssameby
•

Utreda behov av och möjligheterna för renskötselanläggningar på båda sidor av
ledningsgatan, på en för renskötseln strategisk plats. Utredningen ska också
kartlägga var sådana lösningar ska lokaliseras. Åtgärden kräver att samebyn tar
initiativ till utredningen och att samebyn aktivt deltar vid en sådan utredning.

Kalix koncessionssameby
•

För att förhindra obehörig trafik ska utredning genomföras om vägbommar bör
och kan uppföras på anslutningsvägar. Åtgärden kräver att samebyn tar initiativ
till utredningen och att samebyn aktivt deltar vid en sådan utredning.

Liehittäjä koncessionssameby
•

Samebyns anläggningar norr om berget Kuusilaki i form av en äldre
renmjölkningshage och en kåta flyttas vid behov.
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Utreda möjligheter för renarna och renskötarna att passera den planerade
kraftledningen, tillsammans med befintlig ledning, med tekniskt stöd, till exempel
att bygga en slags sluss eller dylikt. Utredningen ska också kartlägga var sådana
lösningar ska lokaliseras. Åtgärden kräver att samebyn tar initiativ till utredningen
och att samebyn aktivt deltar vid en sådan utredning.
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•

Utfodring kan ses som en följd av de ökande effekterna av klimat- och miljöförändringar. Utfodring är en
respons på svåra betesförhållanden, men är också en konsekvens av ökad naturresursanvändning och
annan mänsklig aktivitet, som stör renar på vinterbetesmarker, vilket leda till behovet av att utfodra
renarna. Inom renskötseln vill man undgå utfodring så länge som möjligt. Förutom höga kostnader
kräver utfodring av renar specifik kunskap och färdigheter för att inte orsaka försämrad djurhälsa hos
renar.
Klimatförändringar och förändringar på betesmarkerna har en djupgående inverkan om villkoren för
renskötsel. Det ökade behovet av utfodring kan hota rennäringens traditioner och den samiska kulturen
samt överföringen av samisk traditionell kunskap till kommande generationer inom renskötseln.
Referenser:
Åhman. Birgitta. Folder Utfodring av renar
Horstkotte. Tim, Lépy. Élise, Risvoll. Camilla (Red.). TILLEGGSFÔRING I REINDRIFTEN, Resultater
fra en workshop med reindriftsutøvere og forskere fra Norge, Sverige og Finland

Renskötarnas arbetsmiljö vid utfodring
Ytterligare en stor utmaning är brist på lämplig utrustning som gör att utfodringen tar mycket tid och
ger en dålig arbetsmiljö med tunga lyft. Tekniskt sett har det inte skett någon utveckling kring
utfodring inom renskötseln, eftersom renen traditionellt söker föda på egen hand. Detta har gjort att
den utrustning renskötare använder idag vid utfordring är långt ifrån utvecklad för renskötseln, utan
i bästa fall används jordbruksmaskiner och den teknik som finns inom lantbruket som inte är
anpassade till förhållanden i skog. Det krävs omfattande teknisk / innovation och utveckling inom
den praktiska renskötseln när det kommer till utfodring. Ett exempel är de pressade
ensilage/höbalar, som väger 600 till 900 kg, och som renskötare hanterar för hand, med motorsåg,
och sedan transport med kälke efter snöskoter. Jordbruket har kranar och ensilagerivare som
sprider ensilaget, men som inte kan användas i fält. Det finns ingen struktur som underlättar
hanteringen av foder. En anpassning av fodrets emballering är nödvändig då män, kvinnor och ofta
familjernas både äldre och yngre medlemmar hanterar tunga säckar idag. Utfodringen görs
dagligen under flera veckors tid tills betesmarkerna återhämtat sig eller en ny betessäsong inträder.
Risken för arbetsskador ökar i samma takt som utfodringsbehovet.

38(60)
MKB BILAGA 12
2021-09-30
RENNÄRINGSUTREDNING FÖR 400 KV-LEDNING AURORA
LINE (MESSAURE-KEMINMAA)

2021-09-30

Renskötseln är baserad på nyttjandet av naturliga beten. Renen är anpassad till att leva på den
naturliga växtlighet som finns i Skandinaviens skogsland och fjällvärld. Via renen omvandlas
växtligheten till värdefulla produkter för människan – i första hand kött.
Renen är också anpassad till att tillgången på föda varierar kraftigt över året. Under sommaren, och
delvis även på hösten, bygger den upp kroppens förråd av energi (fett) och protein (muskler) så att den
har reserver att ta av när födan blir knapp under vintern och vårvintern. Även om renen klarar sig med
lite föda på vintern kan det ibland bli nödvändigt att utfodra för att klara renarnas överlevnad, tillväxt och
fortplantning. Utfordring är dyrt och kan därför bara vara ett komplement till en bra förvaltning av
betesmarkerna. En lönsam renskötsel är knappast möjlig utan tillgång på lämpligt bete både på
sommar och vinter.
Trots höga kostnader och extra arbete har utfodring blivit allt vanligare inom svensk renskötsel.

2021-102856-0001

Utfodring av renar

Ett omfattande arbete som genomförts i syfte att studera effekter från kraftledningar är
det norska REIN-prosjektet (Flydal et al., 2002) inom vilket en rad studier genomförts.
Studier har bland annat gjorts på renars hörsel för att klargöra hur mycket ljud de kan
uppfatta från kraftledningar. Resultaten visar att renar hör höga frekvenser bättre än
människor medan låga frekvenser inte uppfattas lika bra. De slutsatser som dragits kring
denna kunskap är att renar mycket väl kan höra ljud från kraftledningar. ”Coronaljudet” är
högfrekvent och uppfattas inte lika väl av människor som av ren och ljudet tros vara en
orsak till undvikandebeteende hos renar.
Forskning visar även att renen har en förmåga att upptäcka UV-ljus vilket delvis kan
förklara varför de undviker kraftledningar (Nicholas et al., (2016). Studier (bland annat
Cressey ,2014) har visat att renar under vissa förhållanden undviker kraftledningar på
grund av de kraftiga urladdningar av ultraviolett ljus som bildas kring högspänningskablar.
Dessa urladdningar har en våglängd som är osynlig för det mänskliga ögat men som är
synlig för många djurarter, däribland renar.
Den nya kraftledningen som läggs till den befintliga kraftledningsgatan innebär därigenom
en till viss del ökad barriär i jämförelse med idag och därmed en ökad undvikelseeffekt
under vissa väderförhållanden (bland annat coronaeffekt). De flesta av de berörda
samebyarna av den planerade kraftledningen upplever att den befintliga kraftledningen
utgör en svår passage för renarna på grund av ljud med mera. Renarna måste därför
drivas förbi ledningen. Delar av betesområdets funktion för renskötseln påverkas därmed
negativt av den planerade kraftledningen.
Röjningsarbetet av kraftledningar innebär störning i form av mänsklig närvaro. Detta
riskerar att störa renarnas betesro och kan innebära att renarnas rörelsemönster
påverkas. Svenska kraftnät kommer att samordna röjningen längs befintlig kraftledning
och planerad kraftledning för att minimera störningen på renskötseln. Röjning av
kraftledningsgata kommer att ske under barmarkssäsongen vilket innebär att negativ
störning undviks under renarnas vinterbete.
Den planerade kraftledningen i drift innebär ett visst underhåll som medför mänsklig
aktivitet i området och som bedöms innebära en störning för renarnas betesro och att
renhjorden splittras och sprids i oönskade riktningar. Detta underhållsarbete kommer så
långt möjligt att samordnas med underhåll av befintlig kraftledning. Svenska kraftnät åtar
sig att genom dialog med berörda samebyar informera innan mer omfattande eller
störande underhållsarbeten sker. Påverkan på renarna och renskötseln kan dock bli stor
även om en liten åtgärd görs vid fel tidpunkt eller på en plats där renskötseln bedrivs, till
exempel under flytt av renar. Den nya kraftledningen innebär därigenom en ökad risk för
störning i tillägg till det underhåll som sker för befintlig kraftledning.
Påverkan sker också av nya tillfarts- och arbetsvägar i området tillhörande
kraftledningsprojektet, dels genom förlust av betesareal, dels genom att dessa används
som skoterleder vintertid och därmed stör renar som betar i området. Nya vägar kan
medföra att renarna leds ur betesområdet i oönskade riktningar. Det innebär merarbete
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Driftskede – generell påverkan
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4.3

Störning från skotertrafik finns redan idag i befintlig kraftledningsgata och längs befintliga
tillfarts- och arbetsvägar. Problematiken med störning från skotertrafik kommer att kvarstå
med tillkommande kraftledning.
En annan effekt av den planerade kraftledningen är permanent förlust av betesmark
genom avverkning av hänglavskog och påverkan på marklavsområden till följd av
uppförandet av den nya kraftledningen.
Genom att förlägga den planerade kraftledningen parallellt med befintlig kraftledningsgata
minskar ytterligare fragmentering av rennäringens betesmark. Vid dialog och
samrådsmöten har parallellgång med befintlig kraftledning förordats av de berörda
samebyarna.
Utifrån val av placering av den nya kraftledningen som medför att intrånget samlas med
tidigare kraftledning samt att vidta de åtaganden som Svenska kraftnät gör gällande med
ovan angivna hänsyns- och skyddsåtgärder, bedöms påverkan vid drift minskas markant
jämfört med om den nya kraftledningen förlagts till alternativa ledningssträckningar på
helt ny plats.
Konsekvenserna för påverkan för föreslagen ledningssträckning bedöms sammantaget
för drifttiden bli små negativa till måttligt negativa. Spannet för konsekvenserna beror dels
på områdenas funktioner för rennäringen och under vilken årstid som områdena används.

4.3.1 Gemensamma erfarenheter från berörda samebyar
Flera av de samebyar som berörs av planerad kraftledning har i dialog och
samrådsmöten delgivit följande gemensamma bild av påverkan från befintliga
kraftledningar:
•

Undvikelseeffekt: renskötarna uppfattar att kraftledningar i drift ger en
störningszon som renarna undviker i anslutning till kraftledningen som orsakas av
ljud och det elektriska fältet.

•

Den fria strövningen störs då renen påverkas av undvikelseeffekten då
kraftledningen blir en barriär för renarnas naturliga förflyttning. Det leder till att det
blir svårare att nyttja marken som ligger i anslutning till kraftledningsgatan och att
renarna sprids till andra områden, ibland till angränsande samebyar. Detta
skapar merarbete för renskötarna då renen måste drivas aktivt förbi
kraftledningen för att hela samebyns betesområde ska kunna nyttjas och för att
renarna ska komma fram till de områden som renskötarna vill att de ska vara i.

•

Ökad skoterkörning längs kraftledningsgatan och körning till och ifrån
kraftledningsgatan skapar risk för renar att sprida sig längs med skoterspåren
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och ökade kostnader för renskötarna, men också ökade påfrestningar för renen som ska
flyttas vid fler tillfällen och kanske också längre sträckor. Dock kommer antalet nya
tillfarts- och arbetsvägar för den planerade kraftledningen, i och med att den planeras
längs befintlig ledningsgata, att bli färre än om kraftledningen anlagts på en ny plats utan
tidigare infrastruktur.

•

Vid underhållsåtgärder för en befintlig ledning plogas vägar vintertid i anslutning
till kraftledningen vilket skapar mänsklig närvaro som i sin tur kan påverka de
betande renarna genom att de undviker området.

2021-09-30

och bort från kraftledningsgatan och vandrar bort i oönskade riktningar som
innebär att renskötarna måste hämta tillbaka dem.

Bedömningen av påverkan och konsekvenser för respektive sameby görs utifrån
föreslagen placering av den planerade kraftledningen i anslutning till befintlig
kraftledningsgata och utifrån ett värsta scenario där endast de hänsyns- och
skyddsåtgärder vidtas som bedöms kunna säkerställa en minskad negativ påverkan på
renskötseln.

Slakka skogssameby
Den samlade bedömningen av påverkan, förutsatt att skyddsåtgärden att samordna
röjning vidtas, är att påverkan blir liten negativ vad gäller områdets funktion och att
skillnaden i påverkan jämfört med dagens påverkan bedöms bli marginell.
Konsekvenserna av den planerade ledningen under drift bedöms bli obetydlig.

Sirges fjällsameby
Påverkan på betesmarker längs den föreslagna ledningssträckningen bedöms som
måttligt negativ då delar av områdets funktion för rennäringen påverkas negativt utifrån
att ett visst betesbortfall uppstår till följd av byggnation av den planerade kraftledningen.
Påverkan på samebyns renskötselanläggning i Övre Kuouka, utan åtgärder, bedöms som
stor. Men genom att vidta skyddsåtgärden att flytta anläggningen eller skyddsjorda
anläggningen vid behov, bedöms ingen påverkan på renskötselanläggningens funktion
uppstå.
I jämförelse med nuläget med befintlig kraftledning bedöms en viss negativ påverkan
uppstå i kärnområdet av riksintresse Messaure av den planerade kraftledningen, i form av
betesbortfall samt ytterligare störning på vinterbetande renar. Värdet av betesmarken i
och kring den sökta kraftledningen finns dock fortfarande kvar och betesmarken kan
nyttjas under drift. Riksintressets värdekärna bedöms inte påverkas påtagligt av den
planerade kraftledningen i drift.
Den planerade kraftledningens påverkan på flyttlederna av riksintresse bedöms medföra
viss ytterligare barriäreffekt jämfört med den barriäreffekt som finns idag av befintlig
ledning. Bedömningen är att barriäreffekten kommer att kvarstå längs kraftledningsgatan
men bevarandevärdet för flyttlederna av riksintresse bedöms inte påverkas påtagligt av
den föreslagna kraftledningen i drift.
Utifrån att skyddsåtgärden att planerat röjningsarbete av kraftledningsgatan genomförs
under barmarkssäsongen bedöms påverkan från röjning bli ingen eller obetydlig.
Den samlade bedömningen av påverkan av den planerade kraftledningen under drift är
att den blir liten negativ till måttligt negativ och konsekvenserna bedöms bli små negativa
till måttligt negativa.
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4.3.2 Driftskede - samebyspecifik påverkan

Påverkan på samebyns renskötselanläggning i Kabba bedöms som stor, men genom att
vidta skyddsåtgärden att flytta anläggningen eller skyddsjorda den vid behov bedöms
ingen påverkan på renskötselanläggningens funktion uppstå.
I jämförelse med nuläget med befintlig ledning bedöms en negativ påverkan på
kärnområdet av riksintresse Murjek uppstå av den planerade kraftledningen som tillägg till
den befintliga kraftledningen, då uppsamling av renar och den fria betningen påverkas
negativt på grund av dels betesbortfall, dels av störning vid underhåll och drift
(coronaeffekt). Värdet av betesmarken kring den planerade kraftledningen finns dock
fortfarande kvar och marken kan nyttjas av samebyn även då den planerade
kraftledningen uppförts. Riksintressets värdekärna bedöms inte påverkas påtagligt av den
planerade kraftledningen.
Påverkan på flyttlederna av riksintresse bedöms som måttligt negativ förutsatt att inga
skyddsåtgärder vidtas då funktionella samband för renskötseln bedöms försvagas.
Barriäreffekten finns redan idag och bedöms kvarstå och delvis öka efter tillägg av den
planerade kraftledningen, men bevarandevärdet för flyttlederna av riksintresse bedöms
inte påverkas påtagligt av den föreslagna kraftledningen i drift.
Med skyddsåtgärden att föra en dialog med samebyn innan mer omfattande eller
störande underhållsarbeten av kraftledningen genomförs kan påverkan minskas. Den
tillkommande påverkan jämfört med påverkan från befintlig kraftledning idag vid underhåll
och drift bedöms bli liten negativ då områdets funktion för renskötseln påverkas i liten
utsträckning och funktionella samband för renskötseln försvagas i liten utsträckning.
Betesbortfallet kvarstår dock.
Den samlade bedömningen av påverkan av den planerade kraftledningen under drift är
att den blir liten negativ till måttligt negativ och konsekvenserna bedöms bli små negativa
till måttligt negativa.

Ängeså koncessionssameby
Påverkan på betesmarker längs den föreslagna ledningssträckningen bedöms som
måttligt negativ då delar områdets funktion för rennäringen påverkas negativt utifrån att
ett visst betesbortfall uppstår till följd av anläggning av den planerade kraftledningen.
Den planerade kraftledningen bedöms innebära försvårad användning av
uppsamlingsområdet längs med Kalixälven då befintlig kraftledningen redan idag utgör en
barriär som kräver merarbete för renskötseln.
Påverkan på samebyns kärn- och nyckelområden längs den föreslagna
ledningssträckningen bedöms som måttligt negativ förutsatt att inga skyddsåtgärder
vidtas då funktionella samband för renskötseln försvagas. Barriäreffekten bedöms kvarstå
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Påverkan på betesmarker längs den föreslagna ledningssträckningen bedöms som
måttligt negativ då delar av områdets funktion för renskötseln påverkas negativt utifrån att
ett visst betesbortfall uppstår till följd av anläggning av den planerade kraftledningen.

2021-102856-0001

Gällivare skogssameby

Den tillkommande påverkan jämfört med påverkan från befintlig kraftledning idag vid
underhåll och drift bedöms bli liten negativ då områdets funktion för renskötseln påverkas
i liten utsträckning och funktionella samband för renskötseln försvagas i liten utsträckning.
Betesbortfallet kvarstår dock.
Den samlade bedömningen är att påverkan av den planerade kraftledningen under drift
blir måttligt negativ. Delar av området för den planerade kraftledningen för renskötseln
påverkas negativt och funktionella samband för renskötseln försvagas till viss del.
Konsekvenserna bedöms bli måttligt negativa.

Kalix koncessionssameby
Påverkan på betesmarker längs den föreslagna ledningssträckningen bedöms som
måttligt negativ då delar området funktion för rennäringen påverkas negativt utifrån att ett
visst betesbortfall uppstår till följd av anläggning av den planerade kraftledningen.
I jämförelse med nuläget med befintlig kraftledning bedöms en viss negativ påverkan på
kärnområdet av riksintresse Snårbergen för rennäringen uppstå av den planerade
kraftledningen som tillägg till den befintliga kraftledningen, då uppsamling av renar och
den fria betningen påverkas negativt på grund av dels betesbortfall, dels av störning vid
underhåll och drift (coronaeffekt). Värdet av betesmarken kring den planerade
kraftledningen finns dock fortfarande kvar och marken kan nyttjas av samebyn även då
den planerade kraftledningen uppförts. Riksintressets värdekärna bedöms inte påverkas
påtagligt av den planerade kraftledningen i drift.
Underhållsarbeten av själva kraftledningen kommer att kunna ske året runt vilket innebär
risk för påverkan för renskötseln. Med skyddsåtgärden att föra en dialog med samebyn
innan mer omfattande eller störande underhållsarbeten av kraftledningen ska ske, kan
påverkan minskas.
Den tillkommande påverkan jämfört med påverkan från befintlig kraftledning idag vid
underhåll och drift bedöms bli liten negativ då områdets funktion för renskötseln påverkas
i liten utsträckning och funktionella samband för renskötseln försvagas i liten utsträckning.
Betesbortfallet kvarstår dock.
Den samlade bedömningen av påverkan av den planerade kraftledningen under drift är
att den blir liten negativ till måttligt negativ och konsekvenserna bedöms bli små negativa
till måttligt negativa.
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Då samebyn nyttjar området för den planerade kraftledningen året om innebär underhåll
av kraftledningen (såväl röjning av kraftledningsgatan som underhåll av själva
kraftledningen) en risk för påverkan för renarna och renskötseln. Med skyddsåtgärden att
föra en dialog med samebyn innan mer omfattande eller störande underhållsarbeten av
kraftledningen genomförs kan påverkan minskas.

2021-102856-0001

efter tillägg av den planerade kraftledningen, värdet av betesmarken kring den sökta
kraftledningen finns dock fortfarande kvar även då kraftledningen uppförts.

I jämförelse med nuläget med befintlig kraftledning bedöms en viss negativ påverkan på
kärnområden av riksintresse Riuttavaara, Hedenäset och Kärrbäck för rennäringen
uppstå av den planerade kraftledningen som tillägg till den befintliga kraftledningen, då
uppsamling av renar och den fria betningen påverkas negativt på grund av dels
betesbortfall, dels av störning vid underhåll och drift (coronaeffekt). Värdet av
betesmarken kring den planerade kraftledningen finns dock fortfarande kvar och marken
kan nyttjas av samebyn även då den planerade kraftledningen uppförts. Riksintressets
värdekärna bedöms inte påverkas påtagligt av den planerade kraftledningen.
Påverkan på flyttleder av riksintresse öster om berget Kuusilaki bedöms som måttligt
negativ förutsatt att inga skyddsåtgärder vidtas då funktionella samband försvagas.
Barriäreffekten finns redan idag och bedöms kvarstå och delvis öka efter tillägg av den
planerade ledningen, men bevarandevärdet för flyttleden av riksintresse bedöms inte
påverkas påtagligt av den planerade kraftledningen i drift.
Underhållsarbeten av själva kraftledningen kommer att kunna ske året runt vilket innebär
risk för påverkan för samebyn. Med skyddsåtgärden att föra en dialog med samebyn
innan mer omfattande eller störande underhållsarbeten av kraftledningen ska ske kan
påverkan minskas.
Den tillkommande påverkan jämfört med påverkan från befintlig kraftledning idag vid
underhåll och drift bedöms bli liten negativ då områdets funktion för renskötseln påverkas
i liten utsträckning och funktionella samband för renskötseln försvagas i liten utsträckning.
Betesbortfallet kvarstår dock.
Den samlade bedömningen av påverkan av den planerade kraftledningen under drift är
att den blir liten negativ till måttligt negativ och konsekvenserna bedöms bli små negativa
till måttligt negativa.
4.3.3 Byggskede - generell påverkan
Under byggtiden sker påverkan av en ny kraftledning på renskötseln i form av
markbearbetning och avverkning för kraftledningsgata. Bedömningen av påverkan görs
utifrån tidsperioden för byggskedet och är gjord utifrån att byggskedet sker i steg vilket
innebär påverkan vid flera tillfällen, ibland längre perioder och ibland kortare. Den totala
byggnationen kommer att pågå under mer än ett år. Effekter under byggskedet är
tidsbegränsad ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning
av markens värde som betesmark. Där skog som nyttjas för bete avverkas blir det ett
permanent betesbortfall. Även om utfodring kan dämpa påverkan av betesbortfall så
innebär utfodring risk för försämrad djurhälsa och sämre arbetsmiljö för renskötarna.
Påverkan vid byggnation är även att området utgör en barriär för flyttled och för den fria
strövningen.
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Påverkan på betesmarker längs den föreslagna ledningssträckningen bedöms som
måttligt negativ då delar områdets funktion för rennäringen påverkas negativt utifrån att
ett visst betesbortfall uppstår till följd av anläggning av den planerade kraftledningen.
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Liehittäjä koncessionssameby

Påverkan under byggskedet kan ge ökad störning av renarnas betesgång i det fall
renarna vistas i området under byggnation.
Konsekvenserna av färre tillgängliga alternativa marker innebär risk för överbetning av de
områden som kan nyttjas. Stressade renar eller fler renarna på samma yta kan leda till
sämre hälsa för renar på grund av ökad smittorisk som i sin tur kan leda till sämre tillväxt
hos renarna som då får färre eller svagare kalvar. Svagare djur gör att färre djur överlever
rovdjur, trafik, parasiter vilket i slutänden innebär sämre ekonomi för renägarna. En
konsekvens av en mer spridd renhjord är merarbete för renskötarna, vilket också leder till
sämre driftsekonomi. Det finns också risk för fler konflikter med andra samebyar och med
markägare om renar flyttas till nya betesområden. Förlust av den fria strövningen kan ge
konsekvensen att renar fastnar i skogslandet och inte återvänder till åretruntmarkerna
och försvårar den ordnade renskötseln.
Sammantaget bedöms påverkan för den planerade kraftledningen under byggtiden bli
stor negativ eftersom den tillfälliga skadan kommer att påverka möjligheten att bedriva
renskötseln i området under flera år. Vid vidtagna skyddsåtgärder bedöms påverkan
kunna minska så att den samlade påverkan blir liten till måttligt negativ.
Trots att åtgärder genomförs kvarstår dock effekter i form av bland annat risk för sämre
djurhälsa och sämre arbetsmiljö för renskötarna om renarna behöver samlas och drivas
under byggskedet. Konsekvenserna för renskötseln under byggskedet bedöms därmed
bli måttligt negativa.
4.3.4 Byggskede – samebyspecifik påverkan
Bedömningen av påverkan och konsekvenser för respektive sameby görs utifrån
föreslagen placering av den planerade kraftledningen i anslutning till befintlig
kraftledningsgata och utifrån ett värsta scenario där endast de hänsyns- och
skyddsåtgärder vidtas som Svenska kraftnät åtar sig som kan leda till minskad påverkan
för rennäringen.
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Det kan bli aktuellt att bygga den planerade kraftledningen när renarna befinner sig i
området, men det finns tidsperioder som samebyarna inte vistas i området längs
kraftledningen och då byggnation av kraftledningen kan ske utan störning. Svenska
kraftnät kommer att föra dialog med berörda samebyar innan byggstart av kraftledningen
för att minimera negativ påverkan på renskötseln. Byggnation kommer dock att behöva
ske även under för renskötseln känsliga perioder beroende på att det är ett stort projekt
och många intressen som ska beaktas. Som en hänsynsåtgärd kommer information om
hur renskötsel bedrivs i området att delges entreprenörerna.
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Effekter av byggskedet är att betet i och i anslutning till den planerade kraftledningen
minskar i och med att den fria strövningen hindras och renarnas rörelsemönster blir
påverkat då renhjordar splittras. Området för byggnation blir också en svårare passage till
bete och ger en mindre flexibilitet för renskötseln vad gäller val av marker.

Den mest kritiska perioden att bygga under renskötselåret bedöms vara under
snöperioden. Även kalvningen i maj månad är en känslig period. Buller och mänsklig
aktivitet innebär att renar riskerar att störas och kan påverka deras rörelsemönster.
Den samlade bedömningen av påverkan utan skyddsåtgärder under byggskedet är att
den blir stor negativ i det fall byggnationen sker under snöperioden och bedöms pågå i
omgångar under flera år. Påverkan bedöms stor negativ eftersom möjligheten att
använda betesmarkerna på ett långsiktigt hållbart sätt för samebyn. Konsekvenserna
bedöms som stora negativa.
Utifrån de skyddsåtgärder som Svenska kraftnät åtar sig att vidta i form av att ersätta för
merarbete, till exempel för bevakning och drivning av renar, bedöms påverkan under
byggskedet bli måttligt negativ. Bedömningen görs utifrån ett värsta scenario där den
tillfälliga skadan under byggtiden sker under en känslig period på året. Konsekvenserna
bedöms som måttligt negativa. Skulle byggnation ske under annan tid än snöperioden
eller kalvningsperioden bedöms påverkan bli liten negativ då den tillfälliga skadan sker
under en mindre känslig period för renskötseln.

Sirges fjällsameby
Byggnation av den planerade kraftledningen innebär direkt betesbortfall och mänsklig
närvaro i området för den föreslagna ledningssträckningen. Byggnationen innebär också,
om byggnationen sker vintertid, att spår från maskiner i snön leder bort renarna från
betesområdet. I tillägg uppstår ökad trafik längs med närbelägna bilvägar med risk för
renpåkörningar och ökad störning på betande renar.
Användningen av riksintresseområdet Messaure bedöms komma att påverkas under
byggnationen genom att andra områden kring den planerade kraftledningen betas mer
intensivt och under en längre tid eftersom flexibiliteten att nyttja marken kring den
planerade ledningssträckningen minskar. Påverkan är tillfällig.
Flyttleder av riksintresse kommer inte att kunna nyttjas om byggnation av den planerade
ledningen pågår när renar befinner sig i området och inte heller kommer
uppsamlingsområdet öster om Murjekvägen att fungera som uppsamlingsställe för den
vinterbetesgrupp som nyttjar området innan vårflytt.
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En påverkan under byggskedet för den planerade kraftledningen är att den mänskliga
närvaron påverkar renar inom grannsamebyn Sirges så att deras renar störs och riskerar
att vandra in på Slakka samebys betesmarker. Denna risk bedöms främst uppstå under
snöperioden då renarna kan följa plogade vägar och skoterspår över Stora Luleälven
istället för att hålla sig inom Sirges samebys betesområde på östra sidan av Luleå älv.
Kraftledningen riskerar då att bli en styrarm för Sirges renar in i Slakkas betesområde. En
effekt av att Sirges renar kommer in i Slakkas sameby blir att betestrycket ökar på
Slakkas betesmarker och konsekvensen blir att områdets funktion för Slakkas renskötsel
försämras. Det skulle också innebära att Slakkas samebys renar följer med Sirges
fjällrenar västerut till fjällen på våren. För att förhindra detta och istället hålla kvar Slakkas
renar inom samebyn krävs merarbete för renskötarna i form av bevakning och drivning.
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Slakka skogssameby

Den samlade bedömningen är att påverkan under byggnation utan skyddsåtgärder, blir
stor negativ eftersom det uppstår en tillfällig skada under byggtiden som påverkar
möjligheten att bedriva renskötseln i området under flera år.
Med inarbetade skyddsåtgärder bedöms ledningens påverkan under byggskede som liten
negativ på riksintressevärdet för Messaure då värdet och områdets funktion för
renskötseln bedöms påverkas marginellt.
Med inarbetad skyddsåtgärd att Svenska kraftnät ska föra dialog med samebyn inför
byggstart bedöms påverkan på flyttlederna av riksintresse som liten negativ. Däremot
bedöms barriäreffekten vid passage av planerad och befintlig ledning kvarstå.
Utifrån att de skyddsåtgärder som Svenska kraftnät åtar sig i form att ersätta för
merarbete med utfodring, styrning och bevakning av renar kan påverkan dämpas under
byggtiden. Påverkan bedöms bli måttligt negativ då delar av områdets funktion för
renskötseln påverkas negativt och att byggskedet innebär en tillfällig skada under en
känslig period på året. Skulle byggnationer ske under barmarkstid bedöms ingen
påverkan på renskötseln uppstå.

Gällivare skogssameby
Påverkan under byggskedet av den planerade kraftledningen innebär en störning i form
av mänsklig aktivitet och byggarbetet medför förhöjda ljudnivåer vilket påverkar renens
rörelsemönster. Befintlig kraftledning utgör redan idag en svår passage där renarna aktivt
måste drivas förbi kraftledningen som utgör en barriär. Under byggskedet av planerad
kraftledning behövs därmed en än större arbetsinsats i form av bevakning och ökade
resurser vid drivning av renarna när de ska korsa den planerade och befintliga
kraftledningen.
Renskötselanläggningen i Kabba ligger i direkt anslutning till den planerade
kraftledningen. Detta innebär att arbetshagen inte går att använda i dess nuvarande
placering, delvis på grund av risk för elolycka. Påverkan från den planerade
kraftledningen på samebyns renskötselanläggning i Kabba bedöms som stor, men i det
fall skyddsåtgärden att flytta anläggningen eller skyddsjorda anläggningen vidtas bedöms
ingen påverkan på renskötselanläggningens funktion uppstå.
Den samlade bedömningen är att påverkan under byggnation utan skyddsåtgärder blir
stor negativ genom en tillfällig skada under byggtid som påverkar möjligheten att bedriva
renskötsel i området under flera år.
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Arbetshagen i Över Kuouka kommer också att påverkas. Den sydliga stängselarmen
kommer att korsas av den planerade kraftledningen medan den nordliga stängselarmen
slutar i direkt anslutning till den planerade kraftledningen. Detta innebär att arbetshagen
inte kommer att kunna användas i dess nuvarande placering delvis på grund av risk för
elolycka. Påverkan på samebyns renskötselanläggning i Övre Kuouka bedöms som stor,
men i det fall skyddsåtgärd vidtas bedöms ingen påverkan på renskötselanläggningens
funktion uppstå.

Flyttleder av riksintresse kommer inte kunna nyttjas om byggnation av den planerade
kraftledningen pågår när renar befinner sig i området inom den planerade
ledningsträckningen. Med inarbetade skyddsåtgärder bedöms påverkan på flyttlederna
som liten negativ förutsatt att skyddsåtgärden att föra dialog med samebyn inför byggstart
genomförs.
Den samlade bedömningen är att påverkan med vidtagna skyddsåtgärder blir liten till
måttligt negativ beroende på om det är möjligt att dämpa barriäreffekten genom
skyddsåtgärden om ersättning för flytt av renar med mera. Området för den planerade
kraftledningen är känsligt för renskötseln under hela året vilket innebär att delar av
områdets funktion påverkas negativt under flera år. Konsekvenserna bedöms som små till
måttligt negativa.

Ängeså koncessionssameby
På liknande sätt som för Gällivare skogssameby bedöms effekten längs hela föreslagen
ledningssträckning under byggskedet för Ängeså koncessionssameby vara att
barriäreffekten av planerad kraftledning blir större jämfört med idag längs befintlig
kraftledning. Ökningen beror på att det blir mer mänsklig aktivitet i området med förhöjda
ljudnivåer vilket påverkar renens rörelsemönster. Under byggskedet riskerar det att
uppstå ett behov av större bevakning av renarna och ytterligare arbetsinsatser som en
följd av den planerade kraftledningen parallellt med befintlig kraftledning.
Anläggandet av den planerade kraftledningen bedöms innebära försvårad användning av
uppsamlingsområdet längs med Kalixälven. Detta som en följd av ökad aktivitet längs
föreslagen ledningssträckning under byggskedet.
Måttligt negativ påverkan på kärn- och nyckelområden enligt renbruksplanen för
rennäringen bedöms uppstå av den planerade kraftledningen under byggnation. Detta
eftersom uppsamling av renar och den fria betningen påverkas negativt på grund av dels
betesbortfall, dels av störning vid byggnation. Effekten av störningen blir ett ökat
betestryck på andra delar av samebyns betesmarker under byggnation. Värdet på
betesmarken kring den planerade kraftledningen finns dock fortfarande kvar efter att den
planerade kraftledningen har uppförts och påverkan bedöms vara tillfällig.
Den samlade bedömningen är att påverkan under byggnation utan skyddsåtgärder blir
stor negativ genom en tillfällig skada i omgångar under flera år och under en känslig
period eftersom hela sträckan är känslig under hela året.

48(60)
MKB BILAGA 12
2021-09-30
RENNÄRINGSUTREDNING FÖR 400 KV-LEDNING AURORA
LINE (MESSAURE-KEMINMAA)

2021-09-30
2021-102856-0001

En viss negativ påverkan på kärnområdet av riksintresse Murjek bedöms uppstå vid
byggnation av den planerade kraftledningen då uppsamling av renar och den fria
betningen påverkas negativt på grund av betesbortfall och av störning vid byggnation.
Effekten av störningen kan bli ett ökat betestryck på andra delar av riksintresseområdet
under byggnation. Värdet på betesmarken kring den planerade kraftledningen finns dock
fortfarande kvar. Med inarbetade skyddsåtgärder enligt ovan bedöms kraftledningens
påverkan under byggskede som liten negativ på riksintressevärdet då områdets funktion
för renskötseln bedöms påverkas marginellt.

Byggnation av den planerade kraftledningen innebär direkt betesbortfall och mänsklig
närvaro i området för den föreslagna ledningssträckningen. Byggnationen innebär, om
den sker vår- och sommartid, att det blir en störning i område för kalvning. Om
byggnation sker vintertid bedöms påverkan ske genom att renarna leds bort från
betesområdet via spår från snöskotrar och maskiner. I tillägg uppstår ökad trafik längs
med närbelägna bilvägar med risk för renpåkörningar och ökad störning på betande
renar. Området är känsligt för renskötseln under hela året vilket innebär att områdets
funktion påverkas negativt. Den befintliga kraftledningen innebär idag en barriär för
passage för renarna. Byggnationen av den planerade kraftledningen bedöms innebära
fortsatt barriäreffekt i området.
Under byggnation kommer användningen av kärnområdet av riksintresse för rennäringen
benämnt Snårbergen att påverkas genom att andra områden än de inom föreslagen
ledningsträckning betas mer intensivt och under en längre tid eftersom flexibiliteten att
nyttja marken kring den planerade kraftledningen minskar.
Den samlade bedömningen är att negativ påverkan under byggnation utan
skyddsåtgärder blir stor eftersom det uppstår en tillfällig skada under flera år.
Den samlade bedömningen är att påverkan blir liten till måttligt negativ förutsatt att
skyddsåtgärden om att föra dialog innan byggstart innebär att tidpunkt för byggarbeten
kan anpassas till mindre känsliga perioder för renskötseln. Storleken av påverkan beror
också på möjligheten att dämpa barriäreffekten genom skyddsåtgärden om ersättning för
flytt av renar med mera om byggnation sker vintertid. Konsekvenserna bedöms som små
till måttligt negativa.

Liehittäjä koncessionssameby
På samma sätt som för övriga samebyar berörda av den planerade kraftledningen
kommer påverkan ske under byggskedet och ge skador på det naturliga betet och utgöra
ett störningsmoment på renarnas naturliga vandringsleder. Byggnation av den planerade
kraftledningen innebär direkt betesbortfall och mänsklig närvaro i området för den
föreslagna ledningssträckningen. Byggnationen innebär om den sker vår- och sommartid
att det blir en störning i område för kalvning. Om byggnation sker vintertid kommer
påverkan ske genom att renarna leds bort från betesområdet via spår från snöskotrar och
maskiner. I tillägg uppstår ökad trafik längs med närbelägna bilvägar med risk för
renpåkörningar och ökad störning på betande renar.
Flyttleder av riksintresse för rennäringen kommer inte kunna nyttjas om byggnation av
den planerade kraftledningen pågår när renar befinner sig området.
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Den samlade bedömningen är att påverkan med vidtagna skyddsåtgärder blir liten till
måttligt negativ beroende på om det är möjligt att dämpa barriäreffekten genom
skyddsåtgärden om ersättning för flytt av renar med mera. Konsekvenserna bedöms som
måttligt negativa eftersom området för den planerade kraftledningen påverkas negativt.

Flyttleder av riksintresse för rennäringen kommer inte kunna nyttjas om byggnation av
den planerade kraftledningen pågår när renar befinner sig i området för den föreslagna
ledningsträckningen. Med inarbetade skyddsåtgärder bedöms påverkan på flyttlederna
som liten negativ förutsatt att skyddsåtgärden att föra dialog med samebyn inför byggstart
genomförs.
Den samlade bedömningen är att förutsatt att skyddsåtgärder genomförs bedöms slutlig
påverkan under byggnation bli liten till måttligt negativ då områdets funktion för
renskötseln och funktionella samband för renskötseln påverkas negativt. Påverkan
bedöms bli måttlig om byggnation sker under perioder som är känsliga perioder för
renskötseln i området. Skulle byggnation istället ske under mindre känsliga tider av året
bedöms påverkan kunna dämpas. Konsekvenserna bedöms som små till måttligt
negativa utifrån möjlighet till anpassning av byggtid.

4.4

Sociala konsekvenser
Vid exploatering inom samebyarnas marker riskerar arbetsbelastningen att öka för
renskötarna, vilket gör att normalt sett långa, stressiga och arbetsintensiva perioder blir
ännu mer påfrestande. En pressad arbetssituation ökar också risken för olyckor.
Ju fler exploateringar som förläggs på samebyarnas betesmarker, desto mindre
betesmark blir kvar att dela på för renarna. Det finns då en risk för att renarna kommer
över på kollegors och på andra samebyars betesområden. Den ökade konkurrensen om
betesmarken mellan renskötarna ökar risken för osämja och konflikter inom den egna
samebyn såväl som med angränsande samebyar.
Spridningen av renarna över ett större område kan också uppkomma om placeringen av
exploateringen blir ogynnsam ur renens perspektiv. Spridningen innebär en större
arbetsbörda för att hålla ihop och bevaka renarna, och de nuvarande intensiva och
arbetskrävande perioderna i renskötseln kan därigenom komma att förlängas. Den stress
som skapas kan resultera i dålig kommunikation mellan renskötarna och samtalsklimatet
mellan renskötarna hårdnar, med risk för konflikter och dåliga relationer som följd. En
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En viss negativ påverkan på de kärnområden av riksintresse för rennäringen som berörs
bedöms uppstå av den planerade kraftledningen under byggfas då uppsamling av renar
och den fria betningen påverkas negativt på grund av dels betesbortfall, dels störning vid
byggnation. Effekten av störningen blir ett ökat betestryck på andra delar av
riksintresseområdet under byggnation och att flexibiliteten att nyttja området kring den
planerade kraftledningen minskar. Värdet på betesmarken kring den planerade
kraftledningen finns dock fortfarande kvar. Med inarbetade skyddsåtgärder bedöms den
planerade kraftledningens påverkan under byggskede som liten negativ på
riksintressevärdet för rennäringen då områdets funktion för renskötseln bedöms påverkas
marginellt och tillfälligt.

2021-102856-0001

Den samlade bedömningen är att påverkan under byggnation utan skyddsåtgärder blir
stor negativ eftersom områdets funktion för renskötseln påverkas negativt i omgångar
under flera år och att påverkan sker under en känslig period för renskötseln.

Den hälsomässiga “symbiosen” mellan renskötare och ren uttrycks av många renskötare
på följande sätt: “mår renen bra så mår också renskötaren bra”. Om renskötaren till
exempel måste tvinga in renarna in på områden där det finns mycket rovdjur, eller på
områden där betet är dåligt, så mår renskötaren mentalt dåligt. Speciellt vintertid då det
ofta råder brist på bete.
Om renarna måste ändra vandringsväg på grund av en exploatering, kan det innebära att
renarna kommer in i mer tätbebyggda områden, vilket ökar risken för konflikter mellan
renskötare och befolkningen som bor i området. Flera renskötare har uttryckt att man
ständigt måste försvara sig mot omgivningen, vilket försämrar den sociala situationen för
de renskötande samerna.
Sammantaget finns det en betydande risk för att psykosociala faktorer kan leda till en
livssituation som präglas av högre krav och mindre kontroll, mindre socialt stöd, ökad
ansträngning och mindre belöning samt en mindre meningsfull, begriplig och hanterbar
livssituation för renskötaren och hans/hennes familj. Det är därför som exploatering på
samebyarnas renbetesmarker får en långt större effekt än att bara areal betesmark
försvinner (Södra Lapplands forskningsenhet, 2009).
Genom att huvuddelen av den planerade kraftledningen samlokaliserats med den
befintliga kraftledningen minskar ytterligare fragmentering av betesmark för rennäringen
vilket innebär mindre påverkan för samebyarna jämfört med om den planerade
kraftledningen dragits på ett nytt obrutet område. Parallellgång med befintlig kraftledning
har i dialog och samrådsmöten förordats av de berörda samebyarna.

4.5

Påverkan på den samiska kulturen
Renskötseln tillsammans med den samiska traditionella kunskapen är grunden för en
levande samisk kultur. Men den traditionella kunskapen är hotad. Snabba
omvärldsförändringar och extern påverkan gör att arbetssätt i renskötseln behöver
omprövas när tidigare okända situationer uppstår på renbetesmarkerna. Samtidigt skapar
renskötselns ekonomiskt pressade situation att renskötarna behöver prioritera ekonomisk
överlevnad framför främjandet av traditionella arbetssätt och värdegrund. En påverkan på
renskötseln påverkar därigenom flera delar av den samiska kulturen, som till exempel
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Den höga takten och tempot i samhällsutvecklingen som medför ökad exploatering gör,
förutom att arbetstiden förlängs, att tid går åt till samrådsmöten, pappersarbete och annat
administrativt arbete. Detta resulterar i att mindre tid blir kvar till egen tid, egen utveckling
av renskötselföretaget och umgänge med familj och vänner. Det sociala livet kan på så
sätt bli lidande då man har mindre tid för att umgås med vänner och bekanta. Socialt
stöd, både i nära relationer och sociala nätverk är viktigt för en god psykosocial
hälsosituation. Eftersom mer tid går åt till renskötselarbete och vanligt lönearbete blir det
mindre tid kvar för återhämtning, vilket har negativa effekter på hanterbarheten i
livssituationen.

2021-102856-0001

dålig psykosocial arbetsmiljö med högre krav, mindre kontroll och mindre socialt stöd
ökar risken för ohälsa.

4.6

Samlad bedömning
Sammantaget går föreslagen ledningssträckning genom områden eller funktionella
samband som har mycket högt värde för renskötseln, vilka beskrivs som
riksintresseområden för rennäringen (MB 3.5) och de värdefullaste markerna enligt
renbruksplanens definition.
Andra verksamheter som också pågår i området för den planerade ledningen och som
skapar kumulativa effekter för renskötseln är främst skogsbruk, vägar, skotertrafik under
vintern men även tillfarts- och arbetsvägar och påverkan av redan befintlig kraftledning i
form av barriäreffekt. Tillkommande påverkan från planerad kraftledning, utöver redan
befintlig markanvändning, medför ytterligare ett intrång för renskötseln. Exempel på
påverkan för renskötseln av den planerade kraftledningen är permanent betesbortfall och
störningar på renskötseln till följd av mänsklig aktivitet och verksamhet. Utifrån ett
kumulativt perspektiv kan påverkan uppstå på djurens kondition, överlevnad, reproduktion
och produktion, som är följder av att renar utsätts för flera typer av störningar samtidigt.
Hänsyns- och skyddsåtgärder under drift- och byggskede kommer att vidtas för att
minimera påverkan på renskötseln. Det är viktigt att dessa åtgärder vidtas för att dämpa
påverkan på renskötseln. Dels finns åtgärder som gäller generellt för alla samebyar som
handlar bland annat om dialog och ersättning för merarbete för renskötarna, dels finns
det specifika åtgärder för några av samebyarna kopplade till renskötselanläggningar som
påverkas av den planerade ledningen.
Den primära påverkan under driftskedet av den planerade ledningen består i
ianspråktagande av mark och betesbortfall genom avverkning av hänglavsbärande träd.
Även negativ påverkan på markbetet bedöms ske samt störning på renarna och
renskötseln främst genom skotertrafik som redan idag förekommer på befintlig
kraftledningsgata under vinterbetesperioden. Störningen med skotertrafik bedöms kvarstå
efter att den planerade kraftledningen är uppförd.
Den befintliga kraftledningen innebär också en barriär för renar. Det innebär dels en
svårare passage för renar över kraftledningsgatan vilket innebär ett merarbete för
renskötarna vid drivning av ren. Dels innebär det en påverkan på renarnas fria strövning
genom att renhjordarna splittras och drivs i oönskade riktningar när landskapet är
fragmenterat. När renhjordarna blir mer utspridda uppstår risken för konflikter mellan
samebyar och med markägare om renar flyttas till nya betesområden. Splittrade
renhjordar innebär också en risk för förlust av renar på grund av eventuell blockering av
den fria strövningen med följd att renar inte återvänder till åretruntmarkerna för fjäll- och
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Den påverkan på den samiska kulturen som den planerade kraftledningen kan komma att
innebära är främst att behovet att utfodra renar ökar. Utfodring, som beskrivits ovan, är
ofta inte en lösning på ett problem, utan en del av den negativa påverkan som en
exploatering kan orsaka. Dock kan utfodring under en begränsad tid innebära att det går
att bedriva renskötsel även under påverkan av den exploaterande verksamheten.

2021-102856-0001

samisk livsmedelsproduktion, samisk turism, slöjd och hantverk. Det blir också
konsekvenser för renskötaren som företagare och individ.

Den sammantagna bedömningen är att områdets funktion för renskötseln längs
föreslagen ledningssträckning påverkas i liten utsträckning och att delar av området
påverkas negativt och funktionella samband försvagas till viss del. Konsekvenserna
bedöms därmed bli små negativa till måttligt negativa under den planerade
kraftledningens drifttid.
Den primära påverkan under byggskedet av den planerade kraftledningen består i
ianspråktagande av mark och betesbortfall genom avverkning av hänglavsbärande träd
och negativ påverkan på markbetet samt störning på renarna och renskötseln främst på
grund av mänsklig närvaro och ökat buller. Det uppstår en undvikelseeffekt som beror på
att renar undviker området närmast byggnationen av den planerade kraftledningen eller
rör sig igenom området snabbare och utan att tillgodogöra sig betet i samma utsträckning
som tidigare. Storleken på störningzonen runt byggaktiviteterna är svår att uppskatta.
Effekten under byggskedet, utan skadeförebyggande åtgärder, blir ett mer uppsplittrat
bete för renarna och renhjorden blir mer utspridd vilket ger merarbete för renskötarna,
med sämre driftsekonomi som följd.
Byggnation av den planerade kraftledningen utan skadeförebyggande åtgärder bedöms
också innebära en barriär för flyttleder som innebär svårare passager till bete och som en
följd av detta även en mindre flexibel renskötsel vad gäller val av betesmarker. Färre
alternativa marker riskerar att leda till överbetning av de områden som kan nyttjas. Under
byggtiden bedöms också den fria strövningen försvåras.
Den sammantagna bedömningen av påverkan under byggtiden är, förutsatt att
skyddsåtgärder genomförs, att den slutliga påverkan blir måttligt negativ utifrån att dialog
kommer att genomföras med berörda samebyar innan byggstart för att minimera negativ
påverkan på renskötseln samt ersätta samebyarna för till exempel utfodring,
tillkommande flytt av renar eller förstärkt bevakning. Dock bedöms områdets funktion för
renskötseln och funktionella samband för renskötseln fortfarande påverkas under
byggskedet genom ianspråktagande av mark och påverkan på hänglavsbetet och
markbetet även efter att skyddsåtgärderna är vidtagna. Konsekvenserna bedöms därför
som måttligt negativa under byggskedet.
Som framgått av beskriven påverkan och konsekvenser för respektive sameby, bedöms
sammantaget de berörda riksintresseområdena för rennäringen bibehålla sin funktion för
renskötseln. Detta bedöms under förutsättning att de planerade skyddsåtgärderna
genomförs. Värdet på betesmarken i och kring den föreslagna ledningssträckningen
bedöms fortfarande finnas kvar och marken kan nyttjas för samebyarna även efter
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skogssamebyarna. Denna påverkan bedöms kvarstå även då den planerade
kraftledningen är uppförd. Genom att samla intrånget av den planerade kraftledningen
tillsammans med befintlig kraftledning undviks ytterligare framententering av betesmark
för renskötseln, vilket har förordats av berörda samebyar. Den samlade bedömningen av
barriäreffekten av den planerade kraftledningen är att påverkan med vidtagna
skyddsåtgärder blir liten till måttligt negativ beroende på om det är möjligt att dämpa
barriäreffekten genom skyddsåtgärden om ersättning för flytt av renar med mera.
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planerade kraftledningen har uppförts. Riksintresseområdenas värde bedöms inte
påverkas påtagligt av den planerade kraftledningen i drift.
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Här förklaras ord och begrepp som förekommer i samband med rennäringen.
Fjällsameby
En fjällsameby flyttar från kalfjäll till skogsland beroende av säsong. Vanligen spenderas
vårvinter till senhösten i fjällen medan vintern spenderas i skogslandet öster om fjällen.
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Ord och begreppsförklaring

Flyttleder
Leder utefter vilka renar kan flyttas mellan betesområden under kontrollerade och säkra
former och med rimlig kostnads- och arbetsinsats. De har central betydelse för logistiken i
markanvändningen inom samebyn och klassas ofta som riksintressen. Någon generell
minsta bredd finns inte, men den är säkrare ju bredare den är. Vissa leder används
regelbundet och andra mera sällan.
Funktionella samband
För att logistiken i samebyns renskötsel ska fungera är det nödvändigt att olika
funktionella samband kan upprätthållas. Det gäller att renar utan avbrott ska kunna nå
lämpliga betes- och uppehållsplatser när vädret växlar.
Koncessionssameby
En organisatorisk konstruktion som innebär att även ickesamer kan äga renar. Finns
enbart i de östra delarna av Norrbottens län. Den som är same kan få tillstånd
(koncession) att driva renskötsel i Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen inom
område där renskötsel av ålder förekommer under hela året (Kalix- och Torne älvdalar).
Tillståndet innefattar även rätt att sköta ett visst antal renar åt dem som äger eller brukar
jordbruksfastigheter i området, alltså även icke-samer. Dessa ägare eller brukare får äga
högst 30 renar per hushåll. Renskötseln bedrivs året runt på marker som annars endast
är vinterbetesmarker. Koncessionsrenskötseln är den typ av renskötsel som generellt är
mest stationär.
Kärnområde
Är ett område som utgör kraftcentrum i samebyn. Det tillfredsställer renens behov av
betesro och utrymme, och besöks återkommande.
Lappmarksgräns
Lappmarksgränsen är en gammal administrativ gräns som fastställdes 1766, men som
går tillbaka på äldre gränsdragningar mellan lappmarken och landskapen vid kusten. Den
är viktig ur historisk synpunkt. Lappmarksgränsen utgjorde till exempel skiljelinje mellan
koncessionssamebyarna och övriga samebyar i Norrbotten.
Lågutnyttjade områden
Lågutnyttjade områden är marker som kan ha god betesstatus men som i nuläget
används sporadiskt eller inte alls, av en eller flera orsaker.
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Den areal som samebyn kan använda till faktiskt renbete efter att markintrång och
naturliga förutsättningar som omöjliggör renskötsel räknats bort.
Nyckelområde
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Nettoareal

Odlingsgräns
En provisorisk odlingsgräns drogs redan 1867 i Norrbottens och Västerbottens län, men
den fastställdes inte definitivt förrän den 20 juni 1890. Syftet var att inga nybyggen skulle
få anläggas ovanför odlingsgränsen utan detta område skulle enbart användas som
renbetesland. Av flera olika skäl upprätthölls inte denna gränsdragning. Odlingsgränsen
finns dock kvar i exempelvis i rennäringslagen där den utgör östra gränsen för de så
kallade året-runt-markerna. Även skogsvårdslagen har koppling till odlingsgränsen (gäller
Norrbotten och Västerbotten).
Rastbete
Rastbete är mindre områden efter en flyttled. De är nödvändiga för att flyttleden skall
kunna nyttjas. Om inget rastbete eller undermåliga rastbeten finns måste övernattning i
hägn ske efter flyttlederna. Alla renarna får då inte tillräckligt med föda på grund av att de
dominanta renarna inte tillåter alla att äta. Dessa renar som inte fått i sig tillräcklig föda
riskera att inte klara av nästa dags flyttetapp och blir då kvar längs flyttleden.
Renskötselanläggning
En anläggning som samebyn bygger för att den behövs för renskötseln, till exempel
hagar, stängsel, slakterier. Det gäller både på åretruntmarker och vinterbetesmarker och
oavsett om marken är privat eller statlig.
Renskötselområde
Det område i Sverige där renskötsel får bedrivas. Området omfattar närmare 50 procent
av Sveriges yta, men all mark är inte lämplig som renbete. Renskötselområdet utgörs av
tre viktiga huvudområden där renskötseln har olika rättigheter: Åretruntmarkerna
(renbetesfjällen), vinterbetesmarkerna och områden för koncessionsrenskötsel.
Renskötselområdet är indelat i 51 samebyar.
Riksintresse
Med riksintresse menas ett område, plats eller enstaka objekt som anses viktig för landet
och representerar ett allmänt intresse. Kriteriet för riksintressen är att de har särskild
betydelse för sitt samhällsområde och ska skyddas från påverkan. Rennäringen är ett
riksintresse. Andra riksintressen är exempelvis vägar, mineralresurser, naturvård,
kulturmiljöer, fiske och friluftsliv.
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Nyckelområden är ytterst viktiga områden med en totalkvalitet som har avgörande
betydelse för möjligheterna att varaktigt bedriva renskötsel inom samebyn.

Renskötselrätten gäller under obegränsad tid. En markägare kan inte avsluta förhållandet
att renskötselrätten gäller genom uppsägning. Den gäller oberoende av lagstiftning och
kan så länge den utövas, inte fråntas utan kompensation.
Sameby
Det finns 51 samebyar i Sverige. Storleken på områdena varierar kraftigt, likaså antalet
renägare och yrkesverksamma renskötare i respektive sameby.
En sameby är inte en by utan ett geografiskt område där renskötsel bedrivs. Samebyn är
organiserad som en ekonomisk och administrativ sammanslutning med en egen styrelse.
Det är en juridisk person som företräder renägarna i samebyn. Samebyn ska för
medlemmarnas gemensamma bästa leda renskötseln på det geografiska området.
Rastbete
Rastbete är mindre områden efter en flyttled. De är nödvändiga för att flyttleden skall
kunna nyttjas, ju tätare det är mellan betena desto större är möjligheterna att genomföra
en lyckad renflyttning.
Semidomesticerade renar
Människan har genom långvarig hantering av renen varaktigt (d v s genetiskt) förändrat
dess beteende främst beträffande beteende i flock och hanterbarhet efter infångning
(domesticering), medan den i huvudsak har kvar det vilda djurets beteende i terrängen, till
exempel betesbeteendet, undvikandet av rovdjur och skygghet inför odefinierbara faror.
Sedvanerätt
Sedvanerätt innebär att en rätt uppstår genom att ett visst bruk eller förhållningssätt
godkänts under så lång tid att det blivit det normala.
Skogssameby
En skogssameby flyttar mellan olika områden i skogslandet öster om fjällen.
Strategiska platser
Är områden som behövs för att underlätta och klara bevakningar, samlingar och
flyttningar av renar. Hit hör bland annat naturliga betesplatser där renarna känner sig
trygga.
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Med renskötselrätt menas den samiska rätten att nyttja områden för renskötsel, jakt och
fiske. Renskötselrätten är byggd på urminnes hävd. Urminnes hävd enligt gamla
jordabalken är en äganderätt som förvärvats genom att man under lång tid brukat marken
utan att någon hindrat en. Urminnes hävd äger rättsverkan i enlighet med
regeringsformen och är inte en rättighet som staten godtyckligt har gett samerna.
Renskötselrätten är en egendom och därför gäller även egendomsskyddet.

2021-102856-0001

Renskötselrätt

Är ställen där det är lätt att misslyckas med en flyttning så att renarna viker undan, vänder
eller sprider sig, vilket kan orsaka betydande merarbete och kostnader. Ibland krävs det
att man har uppsamlingshagar före och efter dessa passager.
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Svåra passager

Områden som har en utformning som gör att renarna naturligt söker sig dit. Ofta finns bra
förutsättningar för bete och renarna stannar där. Trivsellanden är viktiga för att kunna
hantera en större renhjord. Idag finns inte så många naturliga samlingsplatser kvar
eftersom skogsbruk och annan markanvändning fragmenterat (delat upp) markerna.
Uppsamlingsplatser
Områden som motsvarar de krav som ställs för att renskötaren ska kunna samla ihop en
renhjord. Uppsamlingsplatser finns inom alla årstidsland. Sommartid samlas renarna till
kalvmärkning eller flyttning till andra betesmarker, under hösten/vintern inför slakt,
skiljning och flyttning till vinterlanden och under våren sker samling inför skiljning och
flyttning till vår och kalvningslanden.
Urminnes hävd
Samebyarnas användning av marker i renskötselområdet är en bruksrätt grundad på
urminnes hävd. Det innebär att markerna använts för renskötsel under så lång tid att
ingen vet när bruket började eller hur det gick till. Rennäringen i Sverige bedrivs i dag på
både privat mark och mark.
Vinterbetesmarker
Vinterbetesmarker är marker som enbart får användas till renbete under tiden 1 oktober
till och med 30 april.
Vinterhjord
Med vinterhjord avses de renar som kvarstår efter slakt av renar på hösten.
Vintergrupp
En vintergrupp är en mindre enhet inom en sameby som planerar sitt vinterbete på så
sätt att samebyns sammanlagda areal kan användas på ett så rationellt sätt som möjligt.
En sameby kan ha olika antal vintergrupper beroende på samebyns storlek och geografi.
Vintergruppens storlek är anpassad till områdets förutsättningar, därför kan en relativt
liten störning ge en stor påverkan på vintergruppens möjlighet att fungera.
Åretruntmarker
Åretruntmarker får användas till renbete under hela året.
För fjällsamebyarna innebär ”åretruntmarkerna” området ovanför odlingsgränsen och upp
till riksgränsen.
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Trivselland

För samebyarna i Jämtlands och Dalarnas län innebär ”åretruntmarkerna” områden inom
renbetesfjällen i Jämtlands län och de områden i Jämtlands och Dalarnas län som av
staten var särskilt upplåtna till renbete.

2021-09-30

För skogssamebyarna innebär ”åretruntmarkerna” gränsbestämda områden ovanför
lappmarksgränsen.

De områden som används under olika årstider brukar kallas årstidsland. Varje årstidsland
har sin egen betydelse i samebyns och renskötselns årscykel. Renskötseln utgår från åtta
årstider, inom vilka renen har olika betesbehov.
Åtgärdsområden
Åtgärdsområden utgör områden där tidigare markanvändning påverkat rennäringen
negativt.
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