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Aitik

 Europas största koppargruva.

 Antal medarbetare: 675

 Brytning i två dagbrott.

 Malm innehållande koppar och 

guld.

 Konkurrenskraftig position, en av

världens mest effektiva gruvor

 Ny anläggning invigd 2010 som 

ökade malmproduktionen till 36 

miljoner ton.

 Den nya anläggningen överträffade 

förväntningarna
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2017-06-08

Ny ansökan om miljöprövning 

- Produktionsökning till 45 Mton

- Höjning av sandmagasinets dammar

• Ansökan inlämnad 2012

• Förhandling juni 2014

• Dom 2014-10-03, med verkställighet (Överklagad)

• Förhandling i MMÖD, maj och dec 2015

• Dom i januari 2016
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Översiktskarta



Ekopark Leipipir
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Nuläge
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SANDMAGASIN

KLARNINGS-

MAGASIN

1 km
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NY TRANSPORTVÄG

UTSKOV + 

BRÄDDAVLOPP H-S

INDUSTRIOMRÅDE, 

FENTONANLÄGGNING

VR-BASSÄNG

UTSKOV V-R

NYTT VATTENMAGASIN

UTSKOV, V1

BRÄDDAVLOPP, V2

UTSKOV I-J

UTSKOV, K-L

UTSKOVSKANAL, K-L

TÅGTERMINAL

UTSKOVSKANAL, V1

Nytt miljötillstånd
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SANDMAGASIN

KLARNINGS-

MAGASIN

K-L

HS-MAGASIN

1 km
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Arbetsgång – ekologisk kompensation
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Område som tas i anspråk

• Naturvärdesinventering

• Artskyddsutredning
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Område som tas i anspråk
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Utgångspunkter

• Boliden vill ta ansvar för den påverkan som utvidgningen av 

sandmagasinet medför i form av habitatförlust och för rödlistade 

arter.

• För Boliden rimligt och naturligt att genomföra kompensation vid 

anspråkstagande av mark med höga naturvärden

• Ambitionsnivån var att på ett skäligt sätt väga upp för skadan.

• Avsikten har inte varit att i alla delar med mäta förluster och 

vinster, utan att på ett övergripande sätt tillförsäkra att skadan 

uppvägs. 
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Naturmiljöer som tas i anspråk

Skogsmark av boreal ur- eller naturskogskaraktär

Mycket höga naturvärden, 130 ha 

Höga naturvärden, 37 ha

I stor utsträckning opåverkat av skogsbruk

Präglad av naturliga processer så som brand, vind och insekts- och 

svampangrepp

Rikligt med död ved med olika egenskaper och kvaliteter

Hög strukturell variation, t.ex. för trädålder, artsammansättning, luckighet

och markpåverkan

Stort antal rödlistade arter, varav flera skyddade, har hittats i området
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Kompensationsutredning

Genomfördes under 2013 av Enetjärn Natur 

AB

• Identifiera lämpliga områden för 

kompensation 

• Beskriva möjliga åtgärder som 

kompenserar för förlusten av naturmiljö 

och påverkan på arter
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Kompensationsområde
- Vad letade vi efter ?

• Avverkningsmogen skog

• Aldrig varit kalavverkad (ska ha haft 

kontinuitet i trädskiktet)

• Ändå påverkad och sakna viktiga 

naturskogsstrukturer

• De strukturer som saknas ska gå att 

skapa/tillföra

• I övrigt så likt det område som tas i anspråk 

som möjligt (främst topografi, markfuktighet 

och liknande)
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Kompensationsområde
- Dessutom…

Inte vara påtänkt för skydd

Gärna nära andra skyddade områden, med 

liknande höga naturvärden som förlustområdet 

(konnektivitet)

Relativt nära Aitik

Tillgängligt via väg

Potential för kompensation av andra värden, 

t.ex. Friluftsliv, rennäring och kulturhistoria

Helst ligga på Sveaskogs eller Bolidens mark
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Kompensationsområden 
Fältbesök

2017-06-0816Boliden Mines



Sarkanenä-Leipipir

• Äldre skog med 

kontinuitet

• Relativt varierad

• Tydligt påverkad

• Lite död ved

• Nära Aitik

• Lättillgänglig

• Skapar bra konnektivitet

Leipipir-Muddus/Dundret

• Historia med 

renforskningsstation

• Möjlighet att förlänga 

Hermelins ridled
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Föreslagna åtgärder
Sarkanenä-Leipipir

• Långsiktigt skydd

• Utläggning av död ved

• Skadande av levande träd

• Frihuggning av gamla grova träd

• Skapande av högstubbar

• Gynnande av lövträd

• Bränning

• Förlängning av vandringsled

• Gynna fågellivet

• Skyltning och information
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Förberedelser inför MMD förhandling

2017-06-08

• Kontakt med markägarna Sveaskog och SLU

• Kompletterande detaljinventeringar

• Kompensationsförslag utarbetades i 

samverkan med Sveaskog

-Sarkanenä-Leipipir

-Rahavaara

• Redovisades vid förhandling

• Positiva yttranden från myndigheter

• Bedömningen var att båda de redovisade 

kompensationsförslagen kompenserar de 

naturvärden som tas i anspråk

21Boliden Mines



Villkor om kompensationsåtgärder i dom
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Villkor om kompensationsåtgärder i dom
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Kompensationsområden
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Kompensationsplan

 Kompensationsplan utarbetades efter 

omfattande och tidskrävande diskussioner 

med tillsynsmyndigheten 

 Påverkansområde - 167 ha skogsmark 

med höga naturvärden, 65 ha våtmarker

 Villkor i miljötillstånd

- minst 250 ha skogsmark

 Slutlig areal i kompensationsplan 837 ha 

varav 527 ha skogsmark
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Uppföljning och forskning

Focus på forskning och uppföljning för att säkerställa 

kvalitet på genomförande och funktion av genomförda 

åtgärder :

 Grundläggande uppföljning av Boliden

‒ Säkerställa att kompensationsplanen genomförs

‒ Löpande uppföljning upp till 10 år

‒ Succesiv redovisning till tillsynsmyndigheten

 Samverkan med SLU

‒ Omfattande bakgrundsundersökningar

‒ Grund för att etablera forskning inom ämnesområdet

‒ Finansiering av en doktorand 

‒ Forskningsrapporter
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Långsiktigt skydd

 Servitutsavtal i 50 år mellan Boliden och markägarna - Sveaskog 

och SLU. Ingen annan verksamhet än för uppfyllande av 

kompensationen och uppföljning/forskning får bedrivas – Ännu ej 

godkännt av tillsynsmyndigheten

 Trepartsavtal mellan Boliden, Markägarna och Länsstyrelsen

‒ Länsstyrelsen medges rätt att, utan ersättning, under de sista 5 

åren av servitutsavtalets gitighetstid skydda området som 

naturreservat eller motsvarande
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REFLEKTIONER

• Oförutsägbar och tidskrävande process !

• Förseningar och tidspress för uppförande av nya 

anläggningar !

• Vilka principer ska gälla ?

• För vilka ändamål ?

• Krävs ett bra underlag inför tillståndsprövning !

• Viktigt att utvärdera funktion så att relevanta 

åtgärder genomförs

• Former för markåtkomst och skydd ?
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Ekologisk kompensation

Rimligt och naturligt att genomföra 
vid anspråkstagande av mark med 

höga-mycket höga naturvärden 
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