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1. INLEDNING OCH BAKGRUND

Kaunis Iron AB (hädanefter KIAB) har för avsikt att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för
verksamheten vid gruvan i Kaunisvaara. Parallellt bedrivs den nuvarande gruvverksamheten enligt
det miljötillstånd som idag är gällande.

Behovet av ett nytt tillstånd drivs främst av följande faktorer:

¶ För att långsiktigt kunna driva en hållbar gruvproduktion behöver bolaget tillstånd att bryta
närliggande malmer vid Tapuli, Palotieva och Sahavaara samt komplettera anläggningar
och deponier i enlighet med bolagets långsiktiga produktionsplan.

¶ I processen med ett nytt tillstånd får bolaget och de miljövårdande myndigheterna, såsom
Länsstyrelsen i Norrbotten och Naturvårdsverket, tillfälle att utarbeta förslag till nya villkor
för verksamheten. Villkoren fastställs av Mark- och miljödomstolen.

Figur 1. Verksamhetsområde för Kaunis Iron AB

Av miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår att gruvdrift för brytning av järnmalm samt
anläggning för anrikning och bearbetning av järnmalm betecknas som en miljöfarlig verksamhet,
vilken kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB). Tillståndsprövande myndighet är Mark- och
miljödomstolen vid Umeå tingsrätt.

Muonio sameby har med stöd av Länsstyrelsens beslut om koncession, renskötselrätten i det
område där KIAB utvinner och bearbetar järnmalm.
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2. SYFTE MED RENNÄRINGSANALYS

Syftet med rennäringsanalysen är att beskriva rennäringens markanvändning i området samt den
planerade gruvverksamhetens bedömda påverkan på rennäringen i området. I analysen redovisas
också samebyns bedömning av vilken påverkan gruvverksamheten kan medföra på rennäringens
bedrivande i området.

3. METOD

Rennäringsanalysen har upprättats av WSP, i nära samarbete med representanter för styrelsen
och renskötarna i Muonio sameby. Arbetet har bedrivits genom upprepade möten i Kitkiöjoki,
Kaunisvaara och Kangos under senhösten 2018,  vintern och våren 2019 samt vintern 2020.Vid
mötena har deltagarna från Muonio sameby delat med sig av kunskap och information om
renskötselns bedrivande i området. Metoden för framtagande av rennäringsanalysen har varit att
beskriva:

¶ Muonio samebys historia och nuvarande sammansättning
¶ Muonio samebys markanvändning under renskötselåret
¶ Befintliga störningar för rennäringen inom samebyns betesmarker
¶ Erfarenheter och studier av gruvverksamhetens påverkan på rennäringen
¶ Bedömd påverkan på rennäringen av KIAB:s gruvverksamhet, direkt och kumulativ
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4. MUONIO SAMEBY, HISTORIA OCH NUTID

Muonio sameby är den nordligaste av åtta koncessionssamebyar i Sverige. Koncessionsrenskötsel
innebär att den som är same kan få tillstånd (koncession) att driva renskötsel nedanför
Lappmarksgränsen i Norrbottens län, inom det område där renskötsel av hävd förekommer under
hela året. Koncessionshavaren har också skyldighet (tidigare rättighet) att driva renskötsel även
med skötesrenar. Skötesrenar är renar som hålls i vård hos en renskötande same, men ägs av
någon som uppfyller villkoren i punkterna 1-3 i 85 § Rennäringslagen (1971:437). I villkoren ingår
dessutom krav på att koncessionsinnehavaren skall ha renskötsel som sin huvudsakliga
sysselsättning och att rennäringen skall ta hänsyn till andra näringar i området ”… så att dessa
orsakas minsta möjliga intrång och olägenhet”.

Muonio sameby har, liksom andra koncessionssamebyar, gamla rötter som sträcker sig
århundraden tillbaka i tiden. Om detta vittnar flera bevarade boplatser och kulturanläggningar som i
vissa fall fortfarande är i bruk. En inventering som utfördes av Ajtte Museum, Länsstyrelsen i
Norrbotten och Riksantikvariatämbetet, visar att det finns ett stort antal boplatser och andra
lämningar i området (Länsstyrelsen Internet, 2008). I en egen rapport beskriver Muonio sameby
mjölkningsvallen i Rauturimpi, som uppfördes på 1700-talet, på den tid då samerna fortfarande
mjölkade vajor (Muonio sameby, 2001). Enligt kyrkböckerna har familjerna Sevä och Suikki funnits i
området sedan 1700-talet.

I den statliga utredningen ”Samernas sedvanemarker” (SOU 2006:14) framfördes uppfattningen att
det med hänsyn till hur renskötseln bedrivs i Muonio sameby, och ”att denna till alldeles
övervägande del även i ett historiskt perspektiv är samisk, finns fog för att Muonio sameby bör
omklassificeras till att vara skogssameby” (citat SOU 2006:14, 407). Sametinget har den 2013-10-
23 fattat beslut om att arbeta för att Muonio samebys ställning ändras från en koncessionssameby
till en skogssameby. Denna förändring har ännu inte kommit till stånd och kan komma att kräva en
ändring av rennäringslagen.

Koncession kan ges för högst 10 år. Den vanligaste är dock att koncession ges för fem år. Fortsatt
koncession medges enbart om fortsatt renskötsel är till övervägande nytta för orten och endast om
den som söker koncession kan antas komma att bedriva renskötsel på ett ändamålsenligt sätt.

Länsstyrelsen skriver att koncessionssamebyarna har en mycket värdefull roll för sysselsättningen i
glesbygden i Tornedalen. Det är av den anledningen samt att kontrollera att renskötseln bedrivs på
ett ändamålsenligt sätt som det, enligt Länsstyrelsen, även fortsättningsvis är viktigt att det finns en
statlig prövning av förutsättningarna för renskötsel i Tornedalen (Länsstyrelsen i Norrbottens län
2002, bilaga 1).

Utöver de allmänna villkoren fastställer Länsstyrelsen också särskilda villkor som gäller för varje
koncessionssameby. I dessa beskrivs t ex begränsningar av koncessionsområdet. Bland annat
undantas Muonio sameby under perioden 1 oktober till 30 april från renbetning på det så kallade
Skaite-landet mellan Torne- och Lainioälv. Området är istället reserverat för Vittangi och
Lainiovuoma samebyar.

Det nuvarande beslutet om koncessioner i Muonio sameby togs av Länsstyrelsen i Norrbotten den
25 augusti 2016 (dnr 611-6625-16) och koncessionen gäller t o m år 2020. Beslutet ger samebyn
rätt att under denna tid inneha 3900 renar, varav 1600 skötesrenar. Muonio sameby har nio stycken
koncessionsinnehavare, vardera med koncession för ett fastställt, eget reninnehav varierande
mellan 100 och 500 renar. Tillsammans tillåts koncessionsinnehavarna ha 2 300 renar.

År 2018 uppskattar samebyn att ca 80 % av samebyns renhjord består av vajor.
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4.1 RENNÄRINGENS RIKSINTRESSEN INOM MUONIO SAMEBY
Efter förslag från Länsstyrelsen i Norrbottens län, har Statens jordbruksverk i beslut daterat 2005-
12-15 (dnr. 92 5453/02) pekat ut fem kärnområden av riksintresse för rennäringen inom Muonio
sameby, se figur 2 nedan:

Figur 2. Kärnområden av riksintresse för rennäringen inom Muonio sameby

Den totala arealen för Muonio sameby, d v s samebyns fastställda betesområde, uppgår till 3 460
km2. Undantaget vatten från Blå kartan samt impediment i form av t ex väg-, tätorts-, järnvägs-,
block- och hällmarksareal, uppgår nettoarealen för betesområdet till 3 308 km2.

Bruttoarealen för kärnområden av riksintresse i figur 1 ovan, uppgår till 1 018 km2 eller ca 29 % av
samebyns fastställda betesområde. Nettoarealen av kärnområden av riksintresse, undantaget
arealer med vatten och impediment, uppgår till 1 009 km2 eller ca 30 % av nettoarealen för
samebyns betesområde.

I sitt beslut konstaterar Jordbruksverket att skyddet för rennäringen i bestämmelsen i miljöbalken
om rennäringens riksintressen, enligt lagens förarbeten (prop. 1985/86:3 s. 161), syftar till att
bibehålla förutsättningarna för näringen genom att ge de viktigaste områdena i varje sameby ett
särskilt skydd. Det är vad som bedöms som riksintresse för sektorn rennäring som skall redovisas.
Sådana områden kan omfatta t.ex. flyttleder, kalvningsland och områden med särskilt goda
betesförhållanden. Vid bedömningen av vilka områden som skall anses vara av riksintresse bör
även beaktas näringens behov av sammanhängande betesområden och tillgång till alternativa
betesområden samt alternativa flyttleder. Dessutom bör enligt propositionen vinterbetesmarkernas
särskilda betydelse för renskötseln särskilt beaktas.

Av särskilt intresse i denna rennäringsanalys är kärnområden nr 2 och nr 5 i figur 2 ovan;
Käymäjärvi respektive Kolari. Verksamhetsområdet för gruvverksamheten ligger precis innanför
den östra begränsningslinjen för kärnområde nr 2.

Jordbruksverket beskriver kärnområdena Käymäjärvi och Kolari enligt följande:
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Käymäjärvi

Används under sommarhalvåret som vår-, och sommarbetesland. Ligger mellan samebyns södra
gräns med Sattajärvi i söder och Tervavuoma i norr samt mellan Kangos i väst och Arearova i öst.
Området är mycket intensivt kalvningsområde under våren. Sommarbetesmöjligheterna är mycket
goda tack vare stora frodiga myrar och örtrika barrskogar. Med alla de förutsättningar som finns
inom Käymäjärvi är detta kärnområde samebyns kraftcentrum under sommarhalvåret.

Under arbetet med denna rennäringsanalys har företrädare för Muonio sameby framfört att
höjderna inom kärnområdet Käymäjärvi inte utgör intensiva kalvningsområden eller tillhandahåller
den typ av högkvalitativt sommarbete som omtalas i beskrivningen ovan.

Samebyns teori är att höjderna har inkluderats i kärnområdet av riksintresse av praktiska skäl,
eftersom höjderna annars skulle ha utgjort ”hål” inom kärnområdet. Samebyn har dock uttryckt
önskemål om att de arealer inom Käymäjärvi kärnområde som utgör höjder, istället skulle ha lagts
över Tervavuoma myrkomplex, som är en mycket viktig sommarbetesareal för samebyn.

Kolari

Kolari är kärnområde under vårvintern. Används under vårvintern innan isarna blir svaga. Området
ligger väster om Muonioälven, mellan Kolari och Korvakkojärvi. Lavrika barrskogar dominerar över
Airivaaraberget och gör området till mycket gott vårbete. Vid Lehtonpalot ligger en
renskötselanläggning med arbetshage och renvaktarstuga. Området har god kvalitet men saknar
riksgränsstängsel och kan därför ej nyttjas effektivt.

Små fickor av hänglav förekommer på myrarnas granholmar och längs bäckdrågen i
vårvinterlandet. Hänglavsbete är särskilt viktigt under vårvintern, när skaren blir hård och renarna
inte längre kan gräva efter marklav. Lavhedar förekommer dock i närheten av Kolari och
Kaunisvaara, och området ses därför som ett viktigt reservbete, i händelse av en vinter med
extremt svåra betesförhållanden. Området används inte regelbundet som vårvinterland i någon
större omfattning. Området betas fort av och saknar även riksgränsstängsel, vilket medför att det
finns en ständig risk för sammanblandning av svenska och finska renar som vandrar över
Muonioälv och betar av varandras områden.
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5.  MARKANVÄNDNING UNDER
 RENSKÖTSELÅRET

Texten i detta kapitel har granskats och godkänts av Muonio sameby.

Notera att för beskrivningen av årstidslanden nedan gäller att det inte finns några gränser mellan de
olika årstidslanden och att renarna kan befinna sig inom vilken del av området som helst, om
betesförhållandena är sådana att renen tvingas söka föda inom en del av området som egentligen
är avsedd för en annan årstid.

Den inledande beskrivningen av det aktuella årstidslandet i avsnitten nedan, förutsätter således
”normala” årstidsförhållanden. För förståelse av hur samebyns renskötare kan tvingas till en
alternativ användning av betesmarkerna under ”extrema” årstidsförhållanden, beskrivs även
markanvändningen under hösten/vintern/vårvintern 2017-2018, när betet var låst p g a en isskorpa
närmast marken och snödjupet uppgick till drygt 1,5 m inom samebyns betesmarker.

Generellt upplever samebyns renskötare att det dåliga betet de senaste åren har medfört att
renarna numera är mer utspridda och svårare att samla och/eller flytta. Tidigare hörde t ex vintrar
med låst bete till undantagen men renskötarna uppger att de upplever en tydlig klimatpåverkan som
bl a har medfört att vinterbetet har varit låst under tio av de senaste elva vintrarna. Låst vinterbete
är således numera mer regel än undantag.

I figur 3 nedan visas en översiktlig bild av Muonio samebys område och indelningen i årstidsland
under ”normala” årstidsförhållanden. Kaunis Iron AB:s verksamhetsområde anges med röd linje.
För en tydligare beskrivning av teckenförklaringar och gränserna mellan de olika årstidslanden
hänvisas till bilaga 3, där samtliga kartor med årstidsland återfinns i A3-format.

Figur 3. Årstidsland i Muonio sameby (Källa: Sametinget)
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5.1 FÖRVINTER- OCH VINTERLAND
Vinterbeteslandet (slutet av november/början av december – slutet av januari/början av februari)
ligger mellan Keräntöjärvi i söder och Kitkiöjoki i norr samt mellan Lainioälven i väst till Muonioälv i
öster (se figur 4 nedan).

Figur 4. Förvinter- och vinterland i lila raster

Vinterbetet består av olika typer av mark- och trädlav i områdets lavrika tallskogar. Här finns god
tillgång till lavmarker. Det är tillgången till vinterbete som avgör storleken på en samebys renhjord
och Muonio samebys vinterhjord består till 80 % av vajor som normalt kalvar varje vår.

Betning sker under bevakning för att undvika spridning och sammanblandningar av renhjorden med
andra samebyars renhjordar som betar i närliggande områden. I vinterbetesområdet är också
konkurrensen med skogsbruket som störst. Eftersom vinterbetesresurserna är begränsade försöker
samebyn fördela betestrycket genom att dela upp renhjorden i olika vintergrupper.

Den nordligaste delen av samebyns teoretiska vinterland, norr om en linje mellan Kitkiöjärvi och
Väntänen, betas oftast av renar från Vittangi skogssameby med stöd av betesrätt. Muonio samebys
renar vinterbetar söder om denna linje. Renskötarna för renarna till olika delområden, beroende på
rådande betesförhållanden.

Vintrar när markbetet inte är ”låst” av en isskorpa närmast marken, ska det normalt inte finnas fler
än något hundratal strörenar inom en radie av ca fem km från utkanten av verksamhetsområdet.

Under vintrar med svåra betesförhållanden är tillgången på hänglavsbete viktig under hela vintern.
Sådana vintrar låter renskötarna renarna vandra helt fritt inom samebyns betesområde för att söka
föda. Skogarna vid Käymävaara-Kaunisvaara är ett av få kvarvarande, sammanhängande
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hänglavsmarker inom samebyns betesområde. Det viktiga hänglavsbetet förekommer på ohuggna
marker med lite äldre skog som t ex myrholmar samt längs bäckdråg. Av instinkt betar renen
normalt inte upp all hänglav på ett träd, utan lämnar en del och går till nästa träd, vilket ger
hänglaven en möjlighet att återhämta sig något.

De vintrar när markbetet är låst och renarna är hänvisade till hänglav, trycker renarna i de nordliga
delarna av samebyns vinterland ofta västerut mot Lappmarksgränsen, där det förekommer hänglav
i skogarna väster om Honkavaara och Kuusima, inom naturreservatet Pessinki fjällurskog. Renar
från Muonio och Vittangi samebyar rör sig under dessa vintrar fram och tillbaka över
Lappmarksgränsen, som utgör administrativ gräns mellan de båda samebyarna.

Hänglavsförekomsten i detta område är under högt betestryck, eftersom renar från två samebyar
betar i området. Det vore önskvärt om hänglaven kunde ges möjlighet att växa till sig men i
avsaknad av alternativa betesmarker med hänglav är det sällan möjligt.

Vintrar med låst markbete (vilket förekommit ofta under senare år) söker sig en del av hjorden
också upp till området där Käymävaara vindkraftpark planeras. Samebyn uppskattar att något
hundratal renar då söker sig till området inom en radie av cirka sju km väster om
verksamhetsområdet vid Ahvenvuoma (gråbergsupplaget för Sahavaara).

Vintern 2017–2018 var en katastrofvinter för samebyn, eftersom markbetet var låst och
snömängden uppgick till ca 1,5 m över hela samebyns område. Renarna spred ut sig över stora
områden, i hopp om att finna föda i form av t ex hänglav. Att sprida ut sig på detta sätt är en
överlevnadsinstinkt, med syfte att säkerställa att arten överlever genom att några individer
förhoppningsvis finner föda någonstans.

Kitkiöjoki, ca 60 km norr om det ansökta verksamhetsområdet, är vanligtvis samebyns viktigaste
vinterbetesområde och här finns även samebyns huvudanläggning vintertid. Här sker största delen
av all räkning och skiljning. Vintern 2017–2018 stödutfodrade samebyn också renarna vid Kitkiöjoki
men utfodringsplatsen var inte särskilt välbesökt, eftersom stora delar av hjorden redan hade hunnit
börja sprida sig när utfodringen startade. Även de renar som fanns i närheten började vandra iväg
och hölls inte vid höet. Ett annat viktigt område under denna katastrofvinter var de kvarvarande
fickorna av hänglavsskogar vid Käymävaara-Kaunisvaara och områdena inom en radie av ca 10
km från KIAB:s verksamhetsområde.

Ca 1 km väster om KIAB:s nuvarande verksamhetsområde vid Tapuli dagbrott vidtar
Mauronkangas tallhedar som sträcker sig från Fältikangas, via Nilikangas, till Mauronkangas och
Särkirova. I detta område finns det gott om marklav på tallhedarna och området klassas av
samebyn som det viktigaste marklavsområdet i närheten av gruvverksamhetsområdet.

Marklavsbetet på Mauronkangas tallhedar nyttjas normalt av ca 100 st. renar. Om marklavsbetet är
låst finns det dock färre renar i detta område under vinterbetet.

Här har samebyn också en anläggning som kan användas för samling och skiljning, vid behov.

Marklav finns även i området öster om Kaunisvaara men samebyn kan inte nyttja området för
renbete, eftersom riksgränsstängsel saknas och renarna därför riskerar att röra sig över till Finland.

Renar som betat i Pessinki-området under vintrar med låst marklavsbete befinner sig långt ifrån
kalvnings- och sommarlandet när våren är i antågande, och kommer sedan ner till det område som
utgör samebyns egentliga vinterland under sommaren och tidig höst. Dessa renar riskerar då att
trampa sönder lavhedarna som är avsedda för vinterbete. Vajorna kalvar då också i fel område.

Många av de renar som rör sig in till Pessinki-området under vintern, är svåra att återföra till
sommarlandet för kalvmärkning. Dessa renar dyker heller inte upp vid Vittangi samebys
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kalvmärkningar, utan blir kvar någonstans mitt emellan. Renskötarna försöker därför samla upp
dessa renar under sommarbetet och föra ner dem till sommarlandet (se nedan).

Vid behov samlar renskötarna ihop kvarvarande renar i vinterlandet även i augusti/september (före
brunsten) men då förs de till höstlandet (se nedan). Det viktiga för renskötarna är att föra bort dessa
kvarvarande renar från lavhedarna i vinterlandet, så att betet i området inte är förbrukat när den
årstiden kommer.

Fram till för 4–5 år sedan flyttade samebyn med huvudhjorden från vinter/vårvinterbetet i april ner
mot sommarlandet. Samlingen skedde med början i de norra delarna av samebyns betesområde.
De senaste åren har det inte varit möjligt att hålla ihop vinterbeteshjorden på grund av låst bete
(isskorpa närmast marken), vilket medfört att renarna spridit ut sig över stora områden under
vintern. När betet är låst sprider renarna ut sig i förhoppning om att några individer ska hitta mat
och därmed säkra hjordens över- och fortlevnad. Eftersom renarna har varit så utspridda, har det
inte varit möjligt att flytta huvudhjorden samlat ner till sommarlandet igen. Merparten av renarna
flyttar dock självmant på skaren ner mot kalvningslandet.

Generellt upplever samebyn att det dåliga vinterbetet under de senaste tio åren har medfört att
renarna numera är mer utspridda och svårare att samla och/eller flytta.

5.2 VÅRVINTERLAND
Områden i närheten av den planerade gruvverksamheten används normalt inte som vårvinterland.
Om markbetet är låst söker sig renar till hänglavsbeten väster om gruvområdet, på samma sätt som
under vinterbetesperioden. Samebyn uppskattar att något hundratal renar då kan beta inom
Käymävaara-Kaunisvaaraområdet och betydligt fler inom några kilometer därifrån.

Vårvinterlandet i det sydöstra hörnet av samebyns område, med centrum ca 20 km från
ansökansområdet, begränsas av Torneälven i söder, väg 99 i väster och Muonioälven i norr och
öster. Små fickor av hänglav förekommer på myrarnas granholmar och längs bäckdrågen.
Hänglavsbete är särskilt viktigt under vårvintern, när skaren blir hård och renarna inte längre kan
gräva efter marklav. Lavhedar förekommer dock i närheten av Kolari och Kaunisvaara, och området
ses därför som ett viktigt reservbete, i händelse av en vinter med extremt svåra betesförhållanden.
Området används dock inte regelbundet som vårvinterland i någon större omfattning. Området
betas fort av och saknar även riksgränsstängsel, vilket medför att det finns en ständig risk för
sammanblandning av svenska och finska renar som vandrar över Muonioälv och betar av
varandras områden.

Det nuvarande riksgränsstängslet löper längs Muonioälven från Muonionalusta och slutar i
Aarevaara, precis i det nordvästra hörnet för samebyns utpekade vårvinterland. Samebyn anser att
det skulle vara en stor fördel om riksgränsstängslet förlängdes längs Muonio älv, ner till Kaunisjokis
utlopp vid tullen i Kolari. Därigenom skulle vårvinterlandet kunna nyttjas bättre, med mindre risk för
sammanblandning av svenska och finska renar. Sådan sammanblandning skapar merarbete för
renskötarna i Muonio sameby, eftersom det innebär att man, utöver de fasta gärdena i
vårvinterlandet, ibland också behöver uppföra temporära gärden för att skilja de svenska och finska
renarna åt igen. Samebyns renskötare är känsliga för denna typ av merarbete, eftersom skötseln
av samebyns renar fördelas på ett fåtal heltidsarbetande renskötare. Samebyn kan därför inte
längre nyttja detta område som de traditionellt har gjort.
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Figur 5. Vårvinterland i blått raster.

Konsekvensen är att huvuddelen av samebyns renar tillbringar delar av vårvintern i områden som
även används som vinter-, höst- och sommarland. Hänglav förekommer i norra respektive södra
delarna av samebyns område, t ex i Pessinki naturreservat, mellan Käymävaara och Kaunisvaara, i
området mellan Kursuniskanmaa naturreservat och Sammalvaara samt längs bäckdrågen söder
om Lompolovaara.

Mot slutet av vårvintern, ungefär från slutet av mars när skaren blir hård, övergår renarna till
hänglavsbete, oavsett om marklavsbetet har varit låst under vintern eller inte. Huvuddelen av
samebyns renar söker sig då till området norr om Tervavuoma, men även till området öster om
Sahavaara för att beta av hänglaven. Dessa områden ligger ca 15 kilometer nordväst respektive ca
8 kilometer öster om gränsen för KIAB:s verksamhetsområde. Hänglavsbetet i dessa områden är
dock viktigt under hela vintern, de år när markbetet är låst.

Det finns även en god hänglavsförekomst i de allra nordligaste delarna av samebyns område, i
vinterlandet vid Kitkiöjoki, ca 40 kilometer norr om gränsen för ansökansområdet. Detta nordliga
område delas delvis med en annan sameby varför betestrycket på hänglavsförekomsten blir
ganska hårt. Delar av hjorden söker sig till bergen mellan Käymävaara och Kaunisvaara, där det
finns spridd hänglavsförekomst främst i bäckdrågen. Renarna stannar sedan vid hänglavsbetet
inför kalvningsperiodens början och övergår då till att beta av den markvegetation som börjar tina
fram från slutet av april.

Under denna period kan betet inom en kilometer från verksamhetsområdet föda upp till några tiotal
renar medan betet i områdena inom två till tre kilometer från verksamhetsområdet räcker till
betydligt fler.
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Tidigare har samebyn under vårvintern, när renarna slutar äta marklav p g a att snön har blivit för
djup eller hård, även brukat köra renarna till platser för en pågående avverkning, för att renarna ska
kunna äta av hänglav på kvarlämnade grenar. Medan huggningen var manuell, spreds grenar med
hänglav lite över hela hygget.

Idag, med en intensifiering av skogsbruket, kvistas trädstammarna med avverkningsmaskiner, vilket
leder till att alla kvistar från ett träd faller ner på platsen där trädet stod. Kvistarna körs sedan över,
ofta för att skapa bättre bärighet för maskinerna. Renarna får då svårt att komma åt hänglaven på
de avverkade grenarna och renarna går i stort sett helt miste om den hänglav som tidigare växte på
platsen. I gynnsammaste fall återkommer sedan hänglaven till platsen tidigast efter en generation.

5.3 SOMMAR- OCH KALVNINGSLAND
Till skillnad från vinterbetet finns enligt samebyn god tillgång till sommarbete ute på de stora
myrkomplexen Tervavuoma-Ainettivuoma och Kokkovuoma-Ahvenvuoma.

Samebyns renar vistas i sommar- och kalvningslandet från mitten av april till slutet av augusti.
Hänglaven fortsätter att vara viktig föda i början av denna period (till i början på maj), men då snön
har smält äter renen av det som har tinat fram på marken. De viktigaste delarna av kalvnings- och
sommarbeteslandet utgörs av Ahvenvuoma-Kokkovuoma myrkomplex, öster om Sammalvaara,
samt Tervavuoma-Ainettivuoma myrkomplex, väst-nordväst om Lompolovaara. Dessa stora
myrkomplex blir ofta snöfria tidigare än den omgivande skogsmarken, vilket är viktigt för både
kalvning och sommarbete.

Kalvningsperioden startar i slutet av april och sträcker sig ca en månad framåt. Högsäsongen är i
mitten av maj månad. Ca 80 % av hjorden utgörs av vajor och de flesta av dessa kalvar varje år.

Samebyn uppger att det är svårt att bedöma exakt var renarna befinner sig vid kalvningen eftersom
renskötarna inte befinner sig i området under den tiden, för att inte störa vajorna. Vajorna kalvar på
låglänt fastmark nära myrarna eller ute på myrholmarna. Under kalvningen sprider vajorna ut sig
över kalvningslandet, eftersom de inte vill kalva för nära varandra.  Det huvudsakliga
kalvningslandet ligger norr om en öst-västlig linje som passerar norr om Lompolovaara och
Sammalvaara, se figur 6 nedan. Kalvningsområdet är mycket stort och sträcker sig upp till
Aareakursu bäckravin. Möjligen kalvar någon enstaka vaja i området mellan KIAB:s
verksamhetsområde och den öst-västliga linjen mellan Käymäjärvi och Tervavuoma utritad i figur 6
nedan, men det rör sig i så fall om ett mycket litet antal vajor och samebyn vill helst inte att någon
vaja kalvar söder om den öst-västliga linjen.

Samebyn anser att avgränsningen för riksintresset Käymäjärvi, delvis är ett konstigt utpekat
område. Vare sig de delar som utgör berg eller området söder om den öst-västliga linjen för
huvudkalvningslandet, kan sägas vara intensiva kalvningsområden. Däremot borde delar av
Tervavuoma (t ex vid Tervavuomansaajo och Lamuvaara) ingå i riksintresseområdet för intensiva
kalvningsområden. Samebyn antar att bergen Lompolovaara, Käymävaara och Sammalvaara har
infogats i riksintresset av praktiska skäl, eftersom man gjorde en grov utpekning av det viktiga
området och inte ville undanta små ”hål” för bergen inom det stora riksintresseområdet.

Sommaren 2017 föredrog renarna Tervavuoma-Ainettivuomamyrkomplex under sommarbetet men
tidigare, innan gruvverksamheten startade, har det under lång tid varit flest sommarbetande renar
på Kokkovuoma-Ahvenvuoma myrkomplex. Förändringen sammanfaller med tidpunkten för starten
för den tidigare verksamheten vid gruvan i Kaunisvaara. Andra faktorer som påvcerkar kan  vara
väder, vindar och rovdjurstryck samt att sommarbetet numera möjligen är något bättre och
störningsfritt på de andra myrkomplexen.
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Enligt samebyns renskötare sommarbetar ca 90 % av renhjorden ute på myrarna i Tervavuoma-
Ainettivuoma respektive Kokkovuoma-Ahvenvuoma myrkomplex. Tervavuoma-Ainettivuoma
myrkomplex ligger ca 20 km väster om KIAB:s verksamhetsområde.  Kokkovuoma-Ahvenvuoma
myrkomplex utgör ett sammanhängande, värdefullt sommarbete, men ligger i direkt anslutning till
och till viss del även inom  del av KIAB:s verksamhetsområde och det föreslagna området  för
gråbergsupplag vid Sahavaara. Några enstaka renar sommarbetar möjligen också inom det
föreslagna verksamhetsområdet men det bör egentligen inte vara några renar där, eftersom betet
är bättre ute på myrkomplexen.

Myrkomplexen är blöta, frodiga och ostörda, med inslag av granholmar. Tervavuoma-komplexet är
ytterligare skyddat mot åtgärder genom att det utgör både naturreservat och Natura 2000-objekt.
Vegetationen på myrarna utgörs huvudsakligen av fräken och klöver, vilka utgör en viktig föda för
renen under en period när vajorna har diande kalvar och även behöver äta upp sig igen efter
vårvintern samt inför nästa vinter. Det bästa sommarbetet i området förekommer öster om sjön
Ainettijärvi, men Ahvenvuoma-Kokkovuoma myrkomplex har också bra sommarbete. Väster om
Tulemajoki, mot Kangos, är sommarbetet inte riktigt lika bra. Samebyn uppger att tillgången till
sommarbete i dagsläget räcker väl till samebyns renar fram till slutet av sommarbetesperioden i
slutet av augusti.

Figur 6 nedan visar utsträckningen av vår- och sommarlandet, där de s k trivsellanden är inringade
med grön färg. Trivselland är områden inom årstidslanden, dit renarna naturligt söker sig för bete,
skydd och vila under en längre period. Trivselland har betingelser i topografin och betet som gör att
renarna trivs där.

Figur 6. Vår- och sommarland i grönt raster (trivselland inringade)
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Kalvmärkning sker efter midsommar i den fasta anläggningen (gärde) vid Kolkko sommarviste och
vid behov även vid andra anläggningar som t ex Rauturimpi. Inför kalvmärkning samlas och drivs
renarna med hjälp av fotfolk och fyrhjulingar till kalvmärkningsgärdet. Samebyn har även tillgång till
en paramotor men utrustningen är mycket vindkänslig, vilket gör flygmöjligheten kraftigt
väderberoende.

Vid behov kan en uppsamlande kalvmärkning av kvarvarande renar i sommarlandet genomföras på
hösten vid gärden i Kolkko och Maurunkangas, i samband med samling och höstslakt. Därefter förs
renarna upp mot höstlandet.

Under de somrar när den tidigare verksamheten pågick vid gruvan i Kaunisvaara, trängde sig
renarna allt längre upp i höstlandet, betydligt tidigare än önskvärt och normalt. När renarna tränger
upp i höstlandet redan under sommarbetet, förbrukar renarna mycket energi med att vandra fram
och tillbaka längs skogsbilvägarna för att trampa upp damm, som sedan skyddar mot knott och
svidon. Samtidigt riskerar de att trampa sönder laven på hedarna som ska utgöra förvinterbete. Vid
dessa tillfällen tvingas samebyn därför samla renarna på höstmarkerna och föra dem mot
sommarlandet igen, för att de inte ska trampa sönder lavhedarna inför vinterbetet. Vid ett tillfälle
tvingades samebyn även hyra in en helikopter för att försöka föra tillbaka renhjorden ner till
sommarlandet.

Vittangi skogssameby har betesrätt vintertid i den sydvästra delen av Muonio samebys område (se
figur 1 ovan), i skaite-landet mellan Lainio och Torne älvar. Området innehåller bra vinterbete.
Muonio sameby får dock bara vistas med renar i området sommartid. Betesförutsättningarna är inte
lika bra sommartid.

5.4 FÖRHÖST- OCH HÖSTLAND
I augusti börjar renarna normalt röra sig upp från sommarlandet och mot området norr om Aareajoki
och Aareakursu bäckravin, ca 15 km nordväst om KIAB:s verksamhetsområde vid Tapuli. Renarna
tillbringar förhösten och hösten i detta område, huvudsakligen för att äta svamp och senare
brunsta. Om det finns renar kvar i sommarbeteslandet ute på myrkomplexen, försöker samebyns
renskötare samla dem och föra dem norrut, upp i höstlandet. Renar som inte självmant vandrar
norrut upp i förhöst- och höstlandet, förs in i området av samebyns renskötare och via
anläggningen vid Keräntöjärvi. Det ger även renskötarna tillfälle att märka enstaka kalvar som ännu
är omärkta.

Under denna period (augusti-november/december) betar renarna av gräs på myrarna, marklav och
svamp. Hösten 2017 fanns det dock ingen svamp i området, trots att det var en blöt och fuktig
sommar. Hösten 2018 fanns det däremot gott om svamp i området, trots den heta och torra
sommaren. Samebyn vet inte vad dessa variationer beror på men uppger att tillgången på svamp
har växlat väldigt mycket de senaste åren. Svamp utgör dock en mycket viktig föda i renens
naturbete, för att renen ska kunna äta upp sig inför den kommande vintern. Innan brunsten, i
början/mitten av september, de år när det fortfarande finns renar kvar i sommarlandet vid den tiden,
samlar samebyn renarna till gärdena vid Suksivaara och Kiuhtisjärvi samt vid behov även andra
anläggningar, för uttag av husbehovsslakt.
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Figur 7. Förhöst- och höstland i rött raster. Brunstland markerat med brun färg.

Efter brunst och under senhösten betar renarna på de lavmarker som förekommer i området
(höstlandet). I november/december/januari (beroende på väder och födotillgång) samlar samebyn
alla renar från samebyns hela betesområde till den fasta anläggningen vid Anokangas. Under
samlingen sker renräkning, uttag för slakt och utskiljning av andra samebyars renar inför
vinterbetet. Efter samling och skiljning i höstlandet, förs renarna upp i förvinter- och vinterlandet i
samebyns norra delar, där renhjorden kantbevakas av renskötarna under vinterbetet.

De senaste åren har renskötarna i Muonio sameby noterat att strörenar på hösten kommer från
sommarbetet, över väg 99 och ner i vårvinterlandet. Renskötarna är osäkra på varför strörenar har
börjat dra sig söderut efter sommarbetet men tror att det kan vara en kombination av intensivt
skogsbruk i höstlandet samt väderförhållanden under senare år (sydliga vindar och blött/regnigt).

På hösten samlas renarna normalt till gärdet i Mauronkangas, där samebyn säljer en del renar till
slakt. Kvarvarande renar flyttas med lastbil upp till Kitkiöjoki för vinterbete.












































