... och vad nytt sen sist?
Våren har kommit till Norrbotten! Den meteorologiska definitionen av vår är 7 dygn i sträck
med en dygnsmedeltemperatur över 0 grader.
Detta har varit fallet längs Norrbottenskusten
och även uppe hos oss i Övertorneå. En ovanligt
tidig vår, men det kommer förmodligen hinna
“bli vinter” igen de närmsta veckorna. Vi har
fått mycket snö denna vinter. Har vi tur så fryser
det på igen så vi får uppleva lika fin skare som
i fjol. Vårvintern är en fantastisk tid, skidturer,
utförsåkning, pimpelfiske och en varm vårsol i
ett snöigt landskap. Detta är något som södra
landsänden inte kan erbjuda, och många söker
sig norrut under den perioden. Men oavsett
väder så är det dags för den tid på året då många
föreningar håller sina årsmöten. Så även för
Övertorneå Naturskyddsförening. Som ni kan
se i denna utgåva av Strömstaren, så kommer
vi hålla årsmötet den 20 mars på Tornedalens
Folkhögskola.
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna så kommer vi även ha fint besök av Olle
Holmstrand! Olle är professor i teknisk geologi, och kommer föreläsa om effekterna av gruvor i allmänhet och uranbrytning i synnerhet.
Att vi väljer just detta tema för föreläsningen
är kopplat till den gruvprospektering som sker
i vår finska grannkommun Ylitornio, vilket vi
skrev om i förra utgåvan av Strömstaren. På
gränsen mellan Ylitornio och Rovaniemi kommuner - mitt på vattendelaren mellan Torneå
och Kemi älvar, ligger Rompas - det område
där det kanadensiska företaget Mawson Resources prospekterar. Guld är det man officiellt
letar efter, vilket det finns höga halter i Rompas.
Det finns också höga halter av uran i området
som har Natura 2000-status. Gruvverksamhet
i Rompas riskerar, förutom de rödlistade arter som finns i området (t.ex. norna och guckusko), även Torneälven. Giftigt och radioaktivt

Sinulle joka ymmärrät SUOMEA
gruvavfall, kan genom Tengeliöjoki rinna ut i
Torneälven, mitt emot Övertorneå centralort.
Olle Holmstrand har läst in sig på Rompasfallet, och kommer koppla sina kunskaper om
uranbrytning till den aktuella situationen i Rompas. Alla som är intresserade är varmt välkomna att komma och lyssna och ställa frågor.
Vårt projekt “Ingen urangruva vid Torneälven”
är ett samarbete med vår finska naturskyddsvänner, och är riktat mot den planerade gruvan i
Rompas. Tarja Leinonen har anställts som projektansvarig, och kommer bl.a. att kommunicera
information om turerna kring prospekteringen,
anordna seminarier och vi har även förhoppningar om att kunna anordna utflykter och inventeringar i Rompas för att ge er medlemmar och
allmänheten mer förståelse för naturvärdena
och konsekvenserna av en gruva i området.
Framtidsveckan återkommer i slutet av maj i
år igen. Vi planerar för att, precis som då anordna en fågelskådning, där vi beger oss ut
och ser vad vårfåglarna har för sig. Förra året
var tanken att åka ut på Haapakylänsaari,
men det höga vattenståndet tvingade oss att
stanna på fastlandet. Icke desto mindre skådade vi knipor, bergand, svanar och lövsångare bland mycket annat. Mycket trevligt
var det, och vi hoppas på fler deltagare i år.
Tills dess får vi ta och njuta av vårvintern och
det påföljande vårstöket i trädgården!
Mattias Johansson
ordförande

- till dig som förstår finska

Informationen på finska handlar om det viktiga
seminarium som vår grannförening Ylitornion
Luonto ry i samverkan med Övertorneå Naturskyddsförening genomför i finska Ylitornio.
Även länsförbundet för Finska Naturskyddsföreningen i finska Lappland är medarrangör.
Seminariet handlar varför naturskyddare
motsätter sig en gruva i Rompas.
Seminariet hålls på finska för en finsk publik.
Alla är dock välkomna - bilder och diagram går
säkert att uppfatta ändå! Frågor kan ställas på
svenska - vi översätter.
Torsdagen den 12 mars kl 17-19.30 (svensk
tid). Platsen är Ylitornion valtuustosali, Alkkulanraitti 55, Ylitornio.

Seminaari

liittyen Mawson Resources -yhtiön malminetsintään Ylitornion ja Rovaniemen
alueilla (Rompas ja Rajapalot)

torstaina 12.3.2015

kello 18:00-20:30 (suomen aikaa)
Ylitornion valtuustosali, Alkkulanraitti 55
18.00 Lasse Tuominen, Ylitornion Luonto ry, pj:
Seminaarin avaus
18.15 Kari Oittinen: Suurpetolinnut ja erämaisen
luonnon arvot.
18.35 Yrjö Norokorpi: Ylitornion Rompaiden ja
Mustiaapa-Kaatasjärven suojelualueet ja niiden
suojelusäänökset malminetsinnän kannalta.
Keskustelua
19.00 Sanna Hast, Paliskuntain yhdistys: Poronhoidon ja kaivostoiminnan yhteensovittaminen.
19.20 Martti Sainmaa: Poromiehen puheenvuoro.
19.30 Tarja Pasma, Lapin luonnonsuojelupiiri:
Luonnonsuojelupiirin tilannekatsaus.

Vill du lära dig om gruvor?

Boken Smutsiga miljarder av journalisten och författaren Arne Müller har rönt stor uppmärksamhet.
Med den som grund och med Tarja Leinonen
(Övertorneå Naturskyddsförening, arbetat med gruvfrågor i Finland) och Nils Viklund (gruvsakkunnig
i Naturskyddsföreningen i Västerbotten) studerar
vi boken och lämnar synpunkter på Naturskyddsföreningens nya gruvpolicy. Minst 3 träffar + minst
3 timmar + minst 3 deltagare = studiecirkel.
Ta kontakt med Tarja Leinonen omedelbart!
070-692 46 46 eller tarja.leinonen@gmail.com

19.40 Uraaniin liittyvät uhkakuvat
19.50 Tarja Leinonen, Övertorneå naturskyddsförening: Näkökulma Tornionjoen toiselta rannalta.
Keskustelua
20.10 Noora Raasakka, Ympäristöjohtaja, Mawson
Resources Ltd: Mawsonin malminetsinnän vaikutukset.
20.20 Loppukeskustelu
20.30 Lasse Tuominen: Seminaarin päätössanat.

www.sll.fi/lappi/toiminta/tapahtumat-1/minikaivossemma-ylitorniolla
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Medlemsrekord och Regionkansli
Naturskyddsföreningen slår nytt medlemsrekord!
På ett år har medlemsantalet ökat med 9%, och vi
är nu 221 000 medlemmar i Sverige! Runt om i
landet öppnar nu också regionala kanslier.
Norrbotten kommer även fortsättningsvis ha
ett eget kansli, och det ligger precis som förut i
Juoksengi, hemma hos Urpo Taskinen. Förutom
att bistå kretsar och länsförbundet, så hjälper Urpo
oss att synas på nätet och i verkliga livet. Ni som
är nyfikna är välkomna att besöka Urpo och Tarja
på Byvägen 51 i Juoksengi, för att få veta mer
om Naturskyddsföreningens arbete samt beskåda
länets hittills enda velomobiler.

Framtidsveckan 18-24 maj
I maj i fjol hölls Framtidsveckan över hela Norrbottens län. Så blir det även i år, 18-24 maj.
Samordningsgruppen för Övertorneå har hållit sitt
första möte och tagit fram förslag på aktiviteter.
Klädbyte, föreläsning om kemikalier i vardagen,
fågelskådning, samt information om klimatförändringarna är exempel på aktiviteter som föreslagits. Om
DU har ett förslag eller ett önskemål om en aktivitet
som du skulle vilja se, ta del av eller rent av anordna
under Framtidsveckan, så tveka inte att höra av dig
till någon av oss i kretsstyrelsen eller sammankallande för Övertorneås samordningsgrupp, Ann-Britt
Aasa. Mer information finns att hämta på

www.framtidsveckan.nu

