
När Sverige nu fått Karl-Petter Thorwaldsson som ny 
näringsminister tycker vi det passar bra att informera 
om de konsekvenser som en järnmalmsgruva i Gál-
lok/Kallak, fyra mil västanför Jokkmokk riskerar att 
ge för urfolket samerna, ortsbefolkningen, fritidshus-
ägarna, turisterna samt inte minst för vattnet och den 
biologiska mångfalden för evinnerliga tider.

Vi har inga avlönade lobbyister som kan föra vår 
talan på regeringskansliet. Vi kan inte betala för 
helsidesannonser i dagspressen, reklamtid i olika 
TV-kanaler eller på nätet för att sprida relevant infor-
mation. Men vi kan skriva.

Först lite historia:
1662-1702 drev i huvudsak den svenska staten två 
silver- och blygruvor i nuvarande Padjelanta och Sa-
reks nationalparker. Malmen fraktades med samernas 
renar till smälthyttan i Kvikkjokk, drygt 50 kilometer 
från gruvorna. Ofta skedde transporterna med tvång. 
De samer som vägrade straffades bland annat genom 
att dras i ett rep under isen. Från ett hål till ett annat.

De här gruvorna läcker fortfarande tungmetaller till 
nationalparkernas vattendrag. Ingen ansvarig myn-

dighet har brytt sig om att undersöka storleken på 
giftläckagen eller inlett några arbeten för att återställa 
gruvområdena och få giftspridningen att minska, 
eller upphöra.

2006-03-21 fick det brittiska prospekteringsbolaget 
Beowulf Mining tillstånd att provborra efter titan-
malm på berget Ruovddevárre 12 kilometer nordväst 
om Kvikkjokk, inne i världsarvet Laponia. På sin 
hemsida torgförde bolaget denna fyndighet som sitt 
flaggskepp.

Drygt tre månader efteråt, 2006-06-28, erhöll Be-
owulf Mining tillstånd för provborrning i Gállok/
Kallak. Efter några år var det mest Kallak nr 1 som 
gällde.

Här planeras ett tre kvadratkilometer stort dag-
brottsom blir cirka 400 meter djupt. En exploatering 
som också kommer att ta 1 500 hektar i anspråk för 
sprängsten, dammar och infrastruktur (Källa: Be-
owulf Minings MKB).

Ända från början utlovade Beowulf Mining flera 
hundra arbetstillfällen för jokkmokksborna och stora 
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Gállok/Kallak med byn Björkholmen, Lilla Lule älv och Sarek i bakgrunden.



ekonomiska vinningar. Idag utlovar bolaget hela en 
miljard i skatteintäkter för Jokkmokks kommun och 
500 jobb (Källa: fd. politikern Sven-Otto Littorin, 
styrelseordförande Beowulf Mining).

I sin analys har bolaget inte alls tagit någon hänsyn 
till den teknikutveckling gruvbranschen står inför 
med bland annat självkörande truckar vilka radi-
kalt kommer att minska antalet arbetstillfällen, men 
öka gruvbolagets vinst (Källa: Boliden, SSAB mfl.). 
Därmed faller möjligheten med hundratals arbetstill-
fällen. 
Oavsett denna teknikutveckling kommer få arbetstill-
fällen i praktiken att tillfalla lokalbefolkningen. Gruv-
branchen är ökänd som en fly in-fly out-branch, med 
arbetare som är bosatta på andra orter än där gruvan 
är belägen. Det betyder att mycket av inkomstskatten 
tillfaller andra kommuner än Jokkmokks kommun. 
Det är också viktigt att komma ihåg att minerallagen 
är utformad på sådant vis att kommunen inte får del 
av vinsterna från själva gruvan. Påståenden om mil-
jarder i skatteintäkter, om arbetstillfällen i överflöd, 
är därmed tomt prat.

Beowulf Mining är ett litet prospekteringsföretag 
som ger sken av att kunna gruvor och bli det faktiska 
gruvbolag, a lá LKAB, som utvinner malmen och ger 
en massa jobb. Ett ogrundat påstående som förvisso 
stärker bolagets aktievärde och ger större acceptans 
för gruvprojektet.

Beowulfs företagsidé, som alla andra prospektörers, 
är att sälja analyserade malmkroppar, med färdiga 
tillstånd, till det gruvbolag som betalar bäst. Något 
kinesiskt gruvbolag lär troligen bli främsta spekulant. 
Kinesiska gruvbolag brukar ta med sig all arbetskraft 
från hemlandet. Också med detta scenario faller möj-
ligheten till arbetstillfällen.

Bolagets MKB (miljökonsekvensbeskrivning) har vid 
två tillfällen avvisats av experterna på Länsstyrelsen i 
Norrbotten.

Samer, ortsbefolkning, skattebetalare och hela natu-
ren kommer att att få betala för - och leva med - gifti-
ga, läckande och farliga sandmagasin för all framtid.

Fyndigheten i Gállok/kallak är inte alls så ren som 
bolaget hävdar. Den innehåller mängder av olika 
tungmetaller - också uran (källa: Beowulf Minings 
MKB).

Bolaget anför att gruvan i Gállok/Kallak är viktig för 
den så kallade gröna omställningen. Men järnmalm 
är ingen kritisk och ovanlig mineral. I Norrbotten 
finns flera järnmalmsgruvor som försörjer Sverige, 
EU, med flera länder, med denna råvara. Räcker inte 
det?

En gruva i Gállok/Kallak blir förödande på många 
olika sätt:

Byn Björkholmen upphör att existera. Byn tvingas 
att evakueras eftersom den ligger inom riskzonen för 
spängningarna i det öppna dagbrottet.

Urfolket samernas rätt till sina marker sätts än en 
gång ur spel. Renskötseln för framför allt Jåhkågasska 
tjiellde, men också de omgivande samebyarna Sirges 
och Tuorpun, blir allvarligt påverkad. Gruvområdet 
ligger på den smalaste delen av Jåhkågasska same-
bys område vilket innebär att Jåhkågasskas renar, på 
grund av alla störningar, pressas ut till grannsameby-
arna, blandarna sig med deras renar och skapar kaos 
för Sirges och Tuorpons egen renskötsel.
 
Laponias status som världsarv hotas. Samma renar 
som på somrarna betar i Sarek och Badjeánnda är de 
renar som också betar i och vid det planerade gruv-
området. Renarna och renskötseln i Laponia var en 
lika viktig del som naturvärdena för att Laponia alls 
kunde bli världsarv. 

Lokalbefolkningens möjligheter till försörjning av 
kött, fisk, örter, bär och svamp saboteras för all fram-
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tid och deras skogsskiften förintas. Möjligheterna till 
rekreation i den enda kvarlämnade gammelskogen 
i området, på berglandet Roavvoajvve, spolieras. Av 
äldre samer benämt Suollovárre (Öberget, benämt ef-
ter Björkholmen i Lilla Lule älv i väster). Denna skog, 
som är föreslagen att bli ett naturreservat, kommer 
att kalavverkas och till stora delar täckas av sprängs-
tensdeponier.

Jokkmokks trovärdighet som natur- och kulturkom-
mun urholkas. Många av de idag återkommande 
jokkmokksbesökarna kommer troligen att hitta sig 
andra besöksmål.

Luleälven förgiftas - vattentäkt för Bodens och Luleås 
100 000 invånare. Alla gruvdammar läcker. Också 
den planerade dammen för gruvan i Gállok/Kallak. 
Tungmetaller och näringsämnen kommer i konstant, 
mer eller mindre strid ström, att negativt påverka vat-
tentäkten, vattenbiologin och självklart fiskarna.

Vibrationer från sprängningarna ger risker för att 
dammen i Parki kraftstation rämnar. Alla andra dam-
mar nedströms Luleälven kommer då också att brista. 
Som i ett dominospel. Samma sak händer när gru-
vans sandmagasin kollapsar. Att anlägga ett gigantiskt 
dagbrott vid ett system av befintliga vattenkraftverk 
är inte genomtänkt. 

Jokkmokks luftkvalité kommer att dramatiskt för-
sämras. I den förhärskande västliga vinden kommer 
fina dammpartiklar att spridas två-tre mil från gruv-
området. Damm som hamnar i vattnet, i fiskarna, på 
lavar som renarna äter, på gräs, bär, örter och svam-
par.

En 90-tons lastbil som var 90 sekund kör på kvik-
kjokksvägen (väg 805) ger ökat buller och ökar risken 
för olyckor för bofasta, stugägare, semesterfirare, 
turister, renar och annat vilt. De effekter på klima-
tet som all denna dieselsdrivna trafik medför måste 
också beaktas.

Mineraler är ändliga resurser. Det är egoistiskt och 
kortsynt att de generationer som nu lever ska tömma 
det mesta som finns av kända malmkroppar.

Istället för nya gruvor i gruvfria kommuner måste 
rejäla satsningar göras på att återvinna mineraler som 
redan är uppbrutna.

Det mesta av den järnmalm som bryts idag expor-
teras. Staten via LKAB drar in miljardbelopp på en 
försäljning av en resurs som aldrig återväxer.

För de privata gruvbolagen tjänar privata aktörer 
pengar för utvinningen. Aktörer som bor någon 
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annanstans, som inte bekymrar sig över hur pengar-
na tjänats eller behöver dras med konsekvenserna av 
exploateringen.

Vi hoppas verkligen att näringsdepartementet och 
regeringen läser och tar till sig av våra rader och 
faktiskt förstår de extremt negativa konsekvenser en 
gruva i Gállok/Kallak kommer att ge. Järnmalm och 
gruvor har vi mer än nog av i norra Sverige. 

2013 var det massiva protester mot gruvan i Gállok. 
Under sommaren anordnade aktivisterna sex block-
ader med tillhörande polisingripanden. Sedan dess 
har dock motståndet vuxit rejält. Gállok har blivit ett 
symbolladdat begrepp för miljökamp och för samis-
ka rättigheter, som Altaupproret var i Norge under 
1980-talet. Ett flertal miljöorganisationer har blivit 
våra allierade.

Idag kan flera hundra människor tänka sig komma 
till platsen för att med hjälp av sina kroppar och med 
fredlig civil olydnad stoppa gruvplanerna. Vi hoppas 
att sommaren 2013 inte behöver upprepas.  

När Beowulf Mining med största sannolikhet inte 
kommer att klara miljöprövningen, som ligger sist i 
beslutsprocessen, är det onödigt slöseri med resurser 
att bevilja gruvtillstånd. 

Säg nej till gruvan regeringen!

Gallok augusti 2013, en av många manifestationer mot den planerade gruvan där samer, ortsbefolkning och aktivister samlades.
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Samtliga undertecknare tillhör facebooknätverket Gruvfritt Jokkmokk med drygt 5100 medlemmar:

Jokkmokk den 6 december 2021. 


