Jokkmokks kommunfullmäktige

MOTION Stoppa fördrivningen av Jokkmokkarna från deras marker
Miljöpartiet de gröna vill att Jokkmokks kommun uttalar sig kraftfullt mot Försvarets
materialverks planer att stänga stora naturområden under lång tid för kommunens
befolkning och näringsidkare.
Bakgrund:
I förra veckan hade FMV Vidsel Testrange bjudit in berörda markägare till ett
informationsmöte om den kommande vårens och sommarens övningar.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har inför första halvan av 2015 gett tillstånd att avlysa
ett område i samma storlek som Blekinge (3,5-7mil). Till stora delar ligger detta inom
Jokkmokks kommun. Chefen från Vidselbasen informerade även att det kan komma
att ske en utökad aktivitet under åren 2017-2019 för en vidareutveckling av ett nytt
system, samt att även internationella kunder hyr testanläggningen.
Avlysningen handlar om en period från den 2 februari - 5 juli 2015 med undantag för
perioderna 2 mars – 8 mars samt 2 april – 12 april. Beslutet togs den 25 oktober
2014 av länsstyrelsen i Norrbottens län. Under denna period har FMV rätt att låsa
området för alla civila, såväl bofasta som besökare. Man har rätt att låsa området
under 25 dagar och max 5 dagar i sträck. Det kan befaras att området i framtiden kan
låsas under ännu längre tider om testverksamheten utökas.
Området:
Området sträcker sig grovt från fjället Jarre, vidare in mot Luovvaluokta. Följer en
linje några kilometer söder om sjön Saggats södra strand och i väster är Kungsleden
gränsen. Områdets sydgräns går utanför vår kommun.
Konsekvenser för Jokkmokk:
Området som FMV har avlyst finns några bofasta i byn Lillselet samt flertalet
fritidsboende i området kring Lillselet, Peuraure och Skaite som tvingas fördrivas från
sina hem och fritidshus. Dessutom finns det många som har sina fritidshus i
gränsområdet Kvikkjokk och Saggatområdet samt Karats och Vuojat. Människor som
bor i vår kommun just för att friluftsliv, jakt och fiske finns här. Då FMV har lyckats
förlägga sin övningsverksamhet under hela vintersäsongen samt halva
sommarsäsongen kommer det att påverka besöksnäringen negativt, där både
turistanläggningar som Årrenjarka fjällby, Kvikkjokks fjällstation och Laxholmen
(Jokkmokk Jakt och Fiske) blir direkt drabbade men även flera små guide- och
aktivitetsföretag i Jokkmokk. FMVs avlysning kommer även att att strypa av
skoterleden från Jokkmokk till Årrenjarka, där ledförbindelsen mellan skogslandet
och fjällen upphör helt.

Ett av kommunens finaste lågfjälls- och skogsområden kommer att stängas för
kommunens rörliga friluftsliv såsom vandring, fiske, kanot, skoter mm, där naturliga
färdvägar försvinner. I Jokkmokks kommun har man redan dämt älvarna så att de är
ofarbara vintertid.
Miljöpartiet de gröna i Jokkmokk föreslår kommunfullmäktige att besluta:

att Jokkmokks kommun uttalar sitt skarpa ogillande mot FMVs planerade
testverksamhet och dess påverkan, samt
att motionen behandlas skyndsamt och helst vid nästkommande
kommunfullmäktigemöte (15 december 2014).
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