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Egon Enocksson
Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Samråd enligt Esbokonventionen om miljökonsekvensbedömningsprogram för en
alternativ kärnkraftreaktor vid den planerade kärnkraftsanläggningen i Pyhäjoki,
Finland, Dnr NV-07324-13
Sametinget motsätter sig att det ska uppföras ett kärnkraftsverk endast ca 150 km från det
svenska renskötselområdet. Sametinget bedömer att en eventuell kärnkraftsolycka kommer
att ge konsekvenser för den samiska kulturen och livsmiljön. Sametinget anser att
Fennovoima AB i miljökonsekvensbedömningen inte utrett konsekvenserna
tillfredsställande i händelser av eventuella kärnkraftsolyckor. Sápmi drabbades hårt av
kärnkraftshaveriet i Tjernobyl 1986 vilket ledde till att man det året var tvungen att kassera
27 000 renar på grund av höga bequerelhalter i köttet. Fortfarande lider renskötseln av
sviterna efter olyckan 1986 eftersom man fortfarande, på vissa ställen, är tvungna att
utfordra renar innan slakt för att bequerelhalten ska komma ner till tjänlig nivå. Hela den
samiska livsmiljön inom det område som 1986 drabbades av cesium-nedfall påverkades av
olyckan, renar måste kasseras, fisk och svamp innehöll höga halter av cesium förutom de för
renen så viktiga lavarna.
Fennovoima AB menar i MKBn att vid eventuell kärnkraftsolycka kan radioaktiviteten i
renköttet minskas genom att man förhindrar renarna att äta lav där cesium anrikas. Detta
genom att renarna flyttas bort från de områden som har utsatts för det mesta nedfallet och
från fjällen. Sametinget menar att det inte är något alternativ eftersom det inte finns direkta
reservbetesområden att tillgå. Renbetesmarkerna är uppdelade i samebyområden och
markerna räcker till det antal renar som samebyarna kan ha. I MKBn menar man också att
man alternativt kan hålla renarna i inhägnader och ge rent foder tills radioaktiviteten i det
utsatta området har sjunkit tillräckligt. Sametinget menar att renar är fritt strövande djur som
inte är lämpliga att hålla inhägnade och med tanke på att det kommer att innebära att man
måste skydda renarna från området under flera decennier är det inte ett realistiskt alternativ.
Att utfordra renar innebär också ett merarbete inom renskötseln och kostnaderna för detta
vid en eventuell kärnkraftsolycka kommer att bli kännbara. Risken för sjukdomar bland
renar ökar dessutom vid utfordringar under längre tid.
Sametinget har tagit del av yttrandet från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken angående
MKBn. Vi anser att nätverket har relevanta frågeställningar kring MKBn och rekommenderar
Naturvårdsverket att beakta nätverkets synpunkter.
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Sametinget är en sektormyndighet för den samiska kulturen. Sametinget ska verka för en levande
samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur.
Sametinget ska tillse att samiska behov beaktas i samhällsplanering däribland rennäringens
behov av mark och vatten.
Yttrandet har lämnats av Sametingets näringslivschef. Föredragande har varit
samhällsplanerare/näringshandläggare Laila Rehnfeldt.

Lars-Ove Jonsson
Laila Rehnfeldt
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