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Hjortronplockning 
för att stoppa urangruva vid 

Torneälven!

Vi plockar tillsammans i fin-
ska Ylitornio i Rompas-om-
rådet och/eller i Övertorneå. 
Hälften av inkomsten går till 
skogsinventeringslägret. 
Startat NU!

Du kan stödja lägret även genom att donera pen-
gar till Övertorneå Naturskyddsförenings konto:  
Sparbanken Nord 8264-4 123 016 654-6 
meddelandet “ingen urangruva” och ditt namn.

Anmäl dig till Urpo Taskinen 070-629 58 02
urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se

Skogsinventerings-
läger 

15 - 21 augusti 2015
i finska Rompas

Kom med du också!
 

Lär dig inventera kärlväxter, lavar, mossor, 
svampar och tickor!
Få naturupplevelser!

Möt trevliga människor!
Gratis mat, logi och transporter under veckan!

Anmäl dig på hemsidan
www.overtornea.snf.se

 Kontakt: Tarja Leinonen 070-692 46 46 
tarja.leinonen@gmail.com

Arrangeras i samverkan mellan 
Övertorneå Naturskyddsförening

Projektet Ingen urangruva vid Torneälven
Ylitornion Luonto ry, Lapin luonnonsuojelupiiri ry
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Den 15-21 augusti kom-
mer alla skogsintresserade 
samlas i Rompas i finska 
Ylitornio där det kanaden-
siskt-australiensiska 
prospekteringsbolaget 
Mawson Resources Ltd 
fortfarande letar efter guld 
och uran.

Rompas ligger ca 50 km 
öster om Övertorneå. På 
kartan hittar du det 10 
km2 stora området mellan 
Meltosjärvi och Mella-
koski. Mawson kallar sitt 
inmutningsområde Rom-
pas och Rajapalot. 

Övertorneå Naturskydds-
förening arrangerar via sitt 

projekt ”Ingen urangruva 
vid Torneälven” ett skogs-
inventeringsläger för att 
samla in information om 
områdets naturvärden. 
Med den informationen 
kommer vi att påverka 
gruvplanerna tillsammans 

Skogsinventeringsläger i finska Rompas i augusti
med våra finska grannar 
Ylitornion luonto ry (Fin-
ska naturskyddsförenin-
gens lokala krets) och 
Lapin luonnonsuojelupiiri 
(Lapplands länsförbund). 

Olli Manninen, som är 
en av de främsta experten 
inom skogsinventering 
i Norden, kommer att 
vara ledare under veckan. 
Vi kommer att lära oss 
kärlväxter, mossor, lavar, 
tickor och svampar i syn-
nerhet de som signalerar 
naturvärden, med andra 
ord är sällsynta eller ho-
tade, eller tillhör växtlige-
heten i gamla skogar eller 
andra hotade biotoper. 

Vi kommer att inventera 
naturreservat, Natura 2000 
områden och också oskyd-
dade områden. I områ-
det finns det många fina 
gamla skogar, skyddade 
lundar och myrar. 

Stor grop i marken. Kan vi tänka annorlunda?

Vi bor hos lo-
kala människor 
eller i husvag-
nar eller (om vi 
blir flera) i tält. 
Projektet beta-
lar för mat och 
logi och också 
resekostnaderna 
under veckan. 
Dvs du behöver 
inte betala för 
bilresor mellan 
logi och fältet 
men resan till 
och från Ylitor-
nio betalar alla själv. Fru-
kost, lunch, fika, middag 
och kvällsmat serveras 
varje dag. 

Utöver själva inventering 
i skogen kommer vi att 
ha intressanta gäster som 
föreläser i olika ämnen, 
t.ex gamla skogar, gru-
vornas miljöpåverkan och 
klimatförändring osv. 

Vi har fått medel från 
Suomen Luonnonsuojelun 
Säätiö (Naturskyddsstif-
telsen i Finland) och från 
Luontoliitto (Finska Fält-
biologerna) för lägret men 
vi skulle behöva lite mer 
för att kunna laga riktigt 
god mat och för att kunna 
betala lite för boendet 
också. Därför arrangerar 
vi hjortronplockningen 
innan lägret. 

Anmälan till skogsinventeringslägret:
http://overtornea.snf.se/2015/07/22/anmalan-skogsinventerinslager-ilmoittaudu-metsainventointileirille/ 
Anmälningsformulär på hemsidan på svenska och finska. Delta enstaka dagar eller veckan! 
Kontakt Tarja Leinonen, 070-692 46 46, tarja.leinonen@gmail.com 

Du kan även hjälpa oss 
och stödja lägret med 
att donera pengar via 
Övertorneå Naturskydds-
föreningens bankkonto 
Sparbanken Nord 8264-4 
123 016 654-6 med med-
delandet “ingen urangru-
va” och ditt namn.

Vi i Övertorneå Natur-
skyddsförening hoppas 
att många naturintresse-
rade människor kommer 
till Rompas. Om det blir 
ett (som det ser ut just 
nu) stort dagbrott i Rom-
pas kommer det att hota 
Torneälven via Tengeliöäl-
ven som rinner ut precis 
mitt emot Övertorneå. 
Och det vill vi väl inte?!! 

http://overtornea.snf.se/2015/07/22/anmalan-skogsinventerinslager-ilmoittaudu-metsainventointileirille/
mailto:tarja.leinonen@gmail.com


Inom gruvindustrin har 
skett stora förändringar 
under de senaste två de-
cennierna. Vid ökningen 
av Kinas ekonomi har 
efterfrågan på metaller ex-
ploderat. På samma gång 
har gruvteknik utvecklats 
vilket möjliggör exploat-
eringen av mer och mer 
fattigare malmer. 

Med denna utveckling 
har branschen börjat leta 
efter nya gruvorter och 
söker sig till regioner där 
infrastrukturen bidrar till 
upprättandet av gruvan. 
De nordiska länderna och 
Kanada har sådana region-
er och stora delar av norra 
Sverige och Finland har 
blivit föremål för inmut-
ningar.

Gruvindustrin är starkt 
kopplad till den monetära 
ekonomin. Ett just påbör-
jat gruvföretag har ofta 

Miljöpåverkan från gruvor
stor mängd av skulder och 
det är därför det är viktigt 
för bolaget att försöka få 
inkomster från gruvan så 
snabbt som möjligt. Det 
leder till att man försöker 
få igång verksamheten 
snabbt och samtidigt un-
dvika att skapa strukturer 
som kostar pengar, men 
inte producerar några, dvs 
miljöskyddsregler ligger 
sist i bolagets prioritering-
slist. 

Arne Müllers bok Smut-
siga miljarder beskriver 
väl hur den svenska gru-
vindustrin har trots myn-
digheters och rättsinstans-
ers reglering fått orsaka 
stora miljöproblemen. 

Den roll som icke-statliga 
organisationer och me-
dia har att avslöja dessa 
problem är därför väldigt 
viktigt.



Du behövs och kan 
hjälpa till!

Hjortronplockningen - stoppa urangruvan!
 
Ingen har tidigare provat på detta - att tillsammans plocka hjortron för att stoppa en urangruva! 
Vi vet nu att det är gott om hjortron och plockningen är igång NU! 
Vi säljer hälften till förmån för projektet, den andra hälften behåller den som plockat. Vi plockar där det 
finns, men helst i Rompas för att också visa på andra värden för området än gropar i marken. Redan har 
intresserade från andra orter varit och “förplockat” åtskilliga kilo.
Du kan hjälpa till på många sätt:
1. Kom med och plocka tillsammans med oss!
2. Plocka där du är, sälj och ge pengar till projektet. Märk “ingen urangruva” 
 

 Övertorneå Naturskyddsförenings bankkonto  
 Sparbanken Nord 8264-4 123 016 654-6
 

3. Köp de plockade hjortronen! Förbeställ nu, 150 kr/kg. Först till kvarn...
4. Bor du i Övertorneå kommun - bli guide och följ med de som kommer utifrån. Nya vänner!
5. Ta emot hjortronplockargäster från andra orter - husrum och kanske en matbit.

Hjälp till, ta kontakt med: 
Urpo Taskinen, Juoksengi, 070-629 58 02, urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se (även Facebook)

Inventeringslägret 15-21 augusti
 
Vi har redan anmälda till det internationella skogsinventeringslägret. 
Inkvarteringen och basen kommer att vara i finska Meltosjärvi. Därifrån gör vi 
sedan dagsutfärder till olika delar av Rompas-området. 
Du kan hjälpa till:
1. Kom med och inventera och bidra med dina fynd - alla är viktiga. Du kan 
delta hela veckan eller bara enstaka dagar.
2. Hjälp till praktiskt med själva lägret - matlagning, skjutsning och annat 
som dyker upp.
3. Låna ut din GPS - alla inventerare bör ha en egen. 
4. Har du en husvagn som är ledig under veckan - låna/hyr ut den. 
5. Kan du hyra ut din bil mot milersättning under veckan?  

Om du vill hjälpa till eller vet mer, ta kontakt med: 
Tarja Leinonen, Juoksengi, 070-692 46 46, tarja.leinonen@gmail.com (även 
Facebook)

Guckuskon växer i 
Rompasområdet.

Vi uppdaterar kontinuerligt information på 
webbplatsen, se det mest aktuella där!

www.overtornea.naturskyddsforeningen.se
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Övertorneå Naturskyddsförening
c/o Mattias Johansson
Älvvägen 560
957 95  Hedenäset

A

Detta är...
... professor Olle Holmstrand, en av landets 
mest kunniga personer vad gäller uranpros-
pektering och urangruvor. Hans föreläsning i 
Övertorneå om uranprospektering och Rompas 
finns nu på hemsidan, här kortlänk: 
 

http://tinyurl.com/qjowf67
Se föreläsningen - mycket bra kunskap!

Naturlig myggbekämpning
I Sverige finns 12 inhemska arter av växter som 
äter kött. De finns i tre släkten bläddror, sileshår 
och tätörter. Arter från alla släktena finns här i 
Övertorneå kommun.
Man behöver nu inte 
vara rädd för att en 
växt som tätörten på 
bilden hugger en i 
benet när man är ute 
i skogen, om man 
nu inte råkar vara en 
mygga! Myggor och 
andra smådjur får se 
upp med att landa på 
tätörtens klibbiga blad 
som sakta omsluter det 
fastnade bytet och nyt-
tjar bytets beståndsde-
lar som extra näring.

http://tinyurl.com/qjowf67


Du kan hjälpa till
Hjortronplockning - startat nu!

Inventeringslägret 15-21/8

• Kom med och plocka
• Plocka där du är och ge ett bidrag
• Köp hjortron - 150 kr/kg
• Bli hjortronguide
• Ta emot hjortronplockare

Ta kontakt med Urpo
070-629 58 02

• Kom med och inventera - lär dig!
• Hjälp till praktiskt, mat etc
• Låna ut din GPS till inventerare
• Låna/hyr ut din husvagn
• Hyr ut din bil under veckan

Ta kontakt med Tarja
070-692 46 46



GRATTIS!

GRATIS!

Övertorneå Naturskyddsförening var på 
Juoksengi och Övertorneå marknader. 
Vinnare i quizet blev: 
1:a pris: Isac Höggren, Luleå
2:a pris: Tony Eriksson, Juoksengi
3:e pris: Peter Outinen, Övertorneå 
Vinnare bland nya medlemmar blev Kjell 
Lingenäs.

LÄSVÄRT!
Vi vill tipsa om några sidor. För att göra det enkelt att skriva av dem 
från papper använder vi korta adresser.
• Prova livet på landet - http://tinyurl.com/pchb8ow 
• Ötå Naturskyddsförenings Facebooksida - http://tinyurl.com/nkfgsha 
• Gruppen “Ekosam i Övertorneå” i Facebook - http://tinyurl.com/pmd5dul
• Bortom BNP-tillväxt, Övertorneå är med! - http://tinyurl.com/p46rqoh
• Johan Rockströms fantastiska sommar i P1 - http://tinyurl.com/pctp46s
• Uppdaterat om erfarenheter med velomobil - http://tinyurl.com/naem38h
... och givetvis, glöm inte att kolla på

www.overtornea.naturskyddsforeningen.se

Du som är medlem kan vid tillfälle 
hämta boken “Föränderlig natur” 
gratis hos Urpo och Tarja på Byvä-
gen 51 i Juoksengi. Vi bjuder på 
fika och så får du prova en velo-
mobil! 

Eller skicka ett mail till 
urpo.taskinen@naturskyddsforeningen.se 
så tar vi med när vi är ute och 
cyklar. Då får du kanske räkna 
med att bjuda på fika... ;-) 
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