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L Ö S N I N G A R  F Ö R  F R I L U F T S L I V E T  
V I D  N YA  V I S C A R I A G R U VA N  
–  I N B J U D A N  T I L L  
D I S K U S S I O N S K VÄ L L  

Hej! 

Copperstone Viscaria AB avser att ansöka om tillstånd enligt Miljöbalken 
för gruvverksamhet i Viscaria, Kiruna kommun. Ett samråd med 
allmänheten kommer hållas den 17 juni. Mer information om det allmänna 
samrådet finns på Copperstone hemsida: 
https://copperstone.se/sv/samrad/  

En viktig del i återöppnandet och utvecklandet av Viscariagruvan är att 
möjligheterna till stadsnära friluftsliv bibehålls och, om möjligt, gärna 
utvecklas ytterligare, som en slags kompensation för det bortfall av mark 
som blir en konsekvens av gruvan. För att utreda hur friluftslivet kommer 
påverkas av gruvdriften och hur det kan kompenseras har Copperstone tagit 
hjälp av Ecogain, ett miljökonsultbolag med kompetens inom naturvård och 
friluftsliv. 

Som ett viktigt steg i friluftsutredningen söker vi nu kontakt med föreningar, 
företag och andra verksamheter som har en anknytning till det stadsnära 
friluftslivet kring Kiruna. Vi försöker vara så ödmjuka som möjligt och tror 
att den bästa informationen och massor med bra idéer finns bland alla er 
som bor och verkar i Kiruna med omnejd! 

Ni som får det här mejlet är antingen företagare, kontaktpersoner för 
föreningar eller på annat sätt ansiktet utåt för verksamheter som vi tror har 
åsikter och idéer om friluftsfrågorna i Viscariaområdet i synnerhet och 
Kiruna i allmänhet. Därför bjuder vi nu in till en särskild diskussion om 
dessa frågor. 

Friluftsdiskussionen kommer hållas utomhus, vid starten för 
Ädnamvaara-leden, kant i kant med gruvans tänkta verksamhetsområde 
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(se karta). Tidpunkten för diskussionen är tisdag 29 juni kl 19:00. Två 
personer från Ecogain kommer då vara på plats och ge en beskrivning av 
hur gruvan förväntas påverka det befintliga friluftslivet, samt presentera en 
preliminär plan för de åtgärder som planeras för friluftslivet, bland annat 
omdragning av lederna upp till Ädnamvaara-stugan. Efter en kort 
presentation öppnar vi upp för synpunkter och diskussion samt välkomnar 
idéer på satsningar som kan främja det stadsnära friluftslivet. Här vill vi att 
ni som sakägare tänker efter och gärna kommer med förslag på 
stadsnära friluftsaktiviteter i Kiruna som kanske saknas eller har 
brister i nuläget, men som Copperstone kan hjälpa till att utveckla. Våga 
tänka stort, vitt och brett. Målet från Copperstones sida är att 
förutsättningarna för friluftsliv i Kiruna ska vara minst lika bra, men allra 
helst bättre än tidigare. Kanske tar vi i samband med diskussionen en 
promenad längs Ädnamvaara-ledens början. 

Diskussionen begränsas till att handla om frågor som rör friluftsliv. För 
övriga synpunkter på återstartandet av Viscariagruvan hänvisas till det 
allmänna samrådet den 17 juni. 

Med anledning av den pågående pandemin så begränsar vi antalet deltagare 
till högst 2 personer per förening/företag/annan verksamhet. Det 
kommer därför vara nödvändigt att anmäla sig i förväg, vilket görs till 
albin.enetjarn@ecogain.se senast fredag 25 juni. Ange då namn på den/de 
personer som kommer vara med samt kontaktuppgifter (mejl och telefon) till 
åtminstone en av personerna. Vid dåligt väder eller annan oförutsedd orsak 
kan det bli aktuellt att flytta diskussionen till onsdag kväll den 30 juni, varpå 
kontaktpersonen/-erna meddelas via mejl eller telefon. 

Den som inte vill eller har möjlighet att deltaga vid diskussionen kan också 
mejla över synpunkter, tankar och idéer så tar vi med även de i vårt fortsatta 
arbete. Detta görs till samma mejladress som nämns ovan. Inför samrådet 
(under vecka 23–25) ringer Albin Enetjärn från Ecogain även runt och ger 
en muntlig inbjudan (till de där telefonuppgifter hittats) som komplement till 
detta mejl. Då går det också bra att framföra synpunkter. 
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Vill man göra sin röst hörd rekommenderar vi att man även skickar sina 
frågor och synpunkter om friluftslivet till det allmänna, övergripande 
samrådet som hålls den 17 juni (se länk i början av mejlet). 

 

Med vänlig hälsning 

Albin Enetjärn 

albin.enetjarn@ecogain.se 

Ecogain AB 

 


