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Vi är ett löst nätverk av kämpar som vill avkolonisera världen! Det gör vi genom att organisera 
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  ELLOS DEATNU & NÀSA FJÄLL   
Vi kunde bara inte göra en sådan här sammanställning utan att låta bli att nämna Moratorie-rörelsen.
Det är tyvärr svårt att finna information om den, men det vi vet är att det startade som ett projekt av 
Outi Pieski, Jenni Laiti, och Niillas Holmberg på ön Čearretsuolu i älven Deatnu i Utsjoki. 
Sommaren 2017 förklarade gruppen ”Ellos Deatnu!” ett moratorium i området för att motsätta sig 
nya fiskeregler i Deatnu. Det har även upprättats ett Moratorium-kontor för att uppmuntra andra till 
att deklarera sina egna avkoloniserade moratorium. Initiativtagarna till projektet skriver:

”Decolonialisation means deconstruction of a foreign power and the return of power to 
the inhabitants of the colonised area. The project's goal is to empower and activate 
people to take action to promote common goals.”

Sommaren 2018 skapades ännu ett moratorium av Svaipa, Grans och Semisjaur-Njarg samebyar 
mot etablerandet av gruvor i Nasa fjäll. Sara Ajnnak säger:

”Nása moratorium innebär att mark-, vatten- och luftanvändning, inte i någon mån får 
inkräkta på samiska rättigheter eller intressen i det geografiska områet Nása. Det 
betyder att ingen gruvverksamhet så som förberedelser, prospekteringar, vägbrytning 
eller annan verksamhet som stör den traditionella renskötseln i området får förekomma.
Dessa regler kommer att upprätthållas via Samebyarna, tills dess att lokalt samiskt 
självbestämmande där renskötseln som företrädande pågående markanvändare 
nedtecknas i norsk och svensk lag, samt att gruvverksamhet och annan inträngande 
miljöförstörande mark- vatten och luftanvädning bannlyses från området för all 
framtid...”
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MOTSTÅND LÖNAR SIG
Hur mycket drunknar inte alla direkta aktioner som pågått det senaste årtiondet i massmedia? Tio år 
av kamp faller lätt mellan raderna. Vi förstår att företagen och staten är rädda. De gör allt vad de 
kan för att tysta ned och schasa bort. Samtidigt som de sprider sina gröna lögner för att kunna 
rättfärdiga fortsatt exploatering och kolonialism. Det är därför vi har satt ihop denna texten. För att 
visa att motstånd faktiskt fungerar och lönar sig! Det vill de inte att vi ska veta. Ojnareskogen står 
kvar, Gállok står kvar, Vilseskogen står kvar, Blodstensskogen står kvar, Lill-Skarjak står kvar… Vi 
kommer här att ge fem exempel på områden som förblivit oexploaterade som ett direkt resultat av 
civil olydnad. Fyra av dessa områden har nu även något form av skydd. Hade det inte varit för att 
individer satt sig i vägen och förhindrat företagen från att utföra sitt arbete hade antagligen alla de 
platserna varit borta nu. Värt att lyfta fram är också att det inte alltid har varit så många involverade 
i dessa blockader. Man behöver inte vara en stor massa för att kunna göra stor skillnad. Ibland har 
en blockad inte bestått mer än av några få vänner.

Över de här sidorna kommer du att få en inblick i motståndet: läger, träffar, ockupationer, blockader
och annan relevant information. Fokus ligger på miljökamper i norra Sveriges glesbygd där civil 
olydnad har varit en del av motståndet. Du kommer också att få tips om gruvor, infrastruktur, 
fabriker och vindkraftsparker som är på gång. Självklart kan vi ha missat något. Du får gärna skriva 
och berätta.

                    FÖRVILDA                    
2012 samlades en liten grupp gröna anarkister i en tipi i Ångermanland. Det var andra träffen av det
här slaget som gick under namnet ”Förvilda”. Efter det följde en serie av träffar. Det har främst varit
skogsläger, men 2015 höll lägret till i ett hus som tillfälligt ockuperades i Umeå. Det senaste lägret 
anordnades i Vilseskogen 2018. 

Här är en kort text som några av arrangörerna till Förvilda skrivit:

               ANARKI I NORR                
I april 2019 samlades ett gäng norrländska anarkister i en lägenhet i Härnösand. Efter det har det 
anordnats ett flertal träffar i både Västerbotten och Västernorrland. Ambitionen har varit att anordna
två träffar per år, en på vintern och en på sommaren, helst med olika arrangörer och på olika platser.
svartaadalen.wordpress.com

Det vi vill är rätt enkelt. Vi vill att betongen ska spricka upp i ett hav av 
örter, att kalhyggena får växa upp vilt och ifred från den ”hållbara” 
skogsindustrin, att de civiliserade människornas psyken, känslor, 
verkligheter och vardag befrias från civilisationens bojor, att haven 
fylls av liv och inte plast, att våra vilda vänner släpps ut  ur sina burar, 
att förstöra den vetenskapliga objektifieringen som rättfärdigar allt 
ifrån våldtäkter till djurdissekering, att hierarkier omkullkastas, att 
luften befrias från sin dåliga andedräkt och mycket mycket mer.

Att nå dit är själva utmaningen.

Förvilda är bara ett namn på det du varje dag ser i ögonvrån, i 
asfaltssprickan, på ödetomten, utanför fönstret, i maskeringens ögonhål 
eller det fritagna djurets första steg utanför buren. Jorden är arg och de  
som känner jorden känner samma ilska. Känn den du också!



VINDKRAFTEN
Det har varit svårare att få en överblick över motståndet mot vindkraften. Det vi vet är att många 
vindkraftsparker har mött lokala protester. Förmodligen alla. Till exempel så här:

   TWIN PEAKS OCKUPATIONEN     
I Sollefteå kommun har det funnits många aktiva kamper emot vindkraftsetableringarna. En kamp 
som nyligen fått fart är den emot anläggandet av två vindkraftsparker i Salsjön och Ranasjön - sk 
Twin Peaks - där företaget redan har kommit en bit på vägen med bygget och planerar att vara klara 
senast hösten 2023. Twin Peaks ockupationen är vad vi vet den första blockaden av 
vindkraftsetablering i Sverige. Första blockaden uppstod 1 maj 2022 i Salsjö och bestod bland annat
av en skypod som var fastknuten i en nedgrävd och fastgjuten bil aktivisterna kallade Mad Max (se 
bild ovan). Den andra blockaden började några veckor senare i Ranasjö där en skypod hade fästs i 
företagets egna bom. Det byggdes även en stor trefot som var ockuperad dygnet runt. En lokalbo 
rapporterar: 

”På grund av det rådande upproret mot vindkraftsetableringen i Salsjö har företaget 
Arise nu bommat igen alla Twin Peaks vägar och även anställt ett vaktbolag. Under två 
veckors tid har vägen som leder in till Twin Peaks Salsjö kontinuerligt blockerats av 
stora stenar, stockar, höbalar och ett ihopskruvat gammalt tak. Enligt polisen har även 
nycklar till ett flertal maskiner försvunnit. Dessutom har en bro som leder in till 
området brunnit upp.”

                               MER                              
Piteå kommun har varit hårt drabbat av vindkraftsindustrin där man i Markbygden just nu håller på
att anlägga en av världens största vindkraftsparker. Detta har mött stora protester då området bland 
annat hyser stora naturvärden.

Hällberget i Överkalix kommun har satts på kartan då samer har kämpat emot projektet bland annat
eftersom en vindkraftspark skulle få förrädiska konsekvenser för den lokala renskötseln.

Andra områden man vill anlägga mycket vindkraft i finns i närheten av bland annat Storuman, Ånge
och Åsele.

 GRUVORNA

.             OJNARESKOGEN             
Det är nästan som att glöden till den kommande vågen av motstånd föddes i Ojnareskogen på 
Gotland. I Ojnare fanns ett läger 2012 för att fysiskt försöka sätta stopp för förarbetet av att hugga 
ner skog inför anläggandet av en kalkgruva där. Ett flertal skogsmaskiner blockerades under 
sommaren, och det blev stor uppslutning av folk. Gotlands dittills största polisinsats inleddes den 28
augusti för att få  demonstranterna ur vägen. På grund av all turbulens avbröt Mellanskog 
avverkningarna i september, samtidigt som Länsstyrelsen på Gotland gav Nordkalk (företaget 
ansvariga för gruvetableringen) ett föreläggande. I oktober 2012 beslöt Högsta domstolen om 
inhibition och påbörjade partiell prövning. År 2017 beslöt Högsta förvaltningsdomstolen att 
regeringens beslut att utvidga Natura 2000-området Bästeträsk, och därmed skydda Ojnareskogen, 
var riktigt. Därmed fastställde Högsta förvaltningsdomstolen regeringens utpekande av området 
som Natura 2000.

                      GÁLLOK                     
Efter en het kamp i Ojnare följde konflikten i Gállok sommaren därpå. Gállok har fått mycket 
uppmärksamhet och engagerat människor över hela världen. Gállok har blivit en stor symbol för 
framförallt den samiska kampen, men också för den mer radikala kampen i Sápmi generellt. I 
Gállok vill företaget Beowulf Mining anlägga en järnmalmsgruva alldeles intill världsarvet 
”Laponia”. Under sommaren 2013 uppstod ett flertal blockader mot provborrningarna. Bland annat 
flera höga torn ockuperade av människor mitt på vägen. Efter det har det varit en lång byråkratisk 
process, och trots avrådan från många vetenskapliga experter, miljöaktivister och ett flertal stora 



organisationer såsom FN, Amnesty International och Sametinget har regeringen i början av år 2022 
godkänt gruvbrytning i Gállok. Jåhkågasska sameby har överklagat beslutet och hösten 2022 
påbörjades inventeringerna som ska ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningen. Efter det 
kan det dröja ytterligare några år innan företaget kan påbörja en potentiell gruva i Gállok. Men de 
kan fortfarande avverka skog i området under den tiden, så det är inte helt lugnt bara för det.

                   NORRA KÄRR               
2014 anordnades det en ”Protestival” i Norra Kärr, Gränna. Inte långt efter det (den 24 juli) 
hoppade ett gäng människor upp på en av Tasman Metals maskiner och stoppade provborrningen 
efter sällsynta jordartemetaller. Gruvbrytning av sällsynta jordartsmetaller är en väldigt smutsig 
industri. Beläget på denna plats skulle det även med största sannolikhet förorena dricksvattnet för 
flera hundratusentals människor och hela sjön Vätterns ekosystem.

En av aktivisterna rapporterade:

”Vi hade hört att bolaget eventuellt placerat ut övervakningsutrustning, så vi bestämde 
oss för att köra så fort som möjligt rakt in i fiendens ockuperade skog rakt igenom 
eventuella alarmsystem. Sen sprang vi några kilometer tills vi hittade 
provborrningsriggen. Med cykellås låste vi fast våra kroppar vid den hemska maskinen.
Vi skickade ut ett pressmeddelande om aktionen. Efter några timmar kom polisen och 
folk från Tasman. Dom samlade ca 20 poliser, men Tasman bestämde att dom inte skulle
ingripa och skapa mer uppståndelse med polisvålds-scener. Så vi kunde stanna hela 
dagen på den vackra platsen med den fula maskinen. Vi pratade med journalister och 
drack kaffe med entusiastiska supportrar.

Vi vet att gruvor för sällsynta jordartsmetaller har haft apokalyptiska effekter på 
ökenområden på grund av allt giftavfall. Den här gruvan skulle vara precis bredvid 
Sveriges största dricksvattentäkt, den vackra sjön Vättern. Den har ljust klart vatten, 
260 000 människor dricker dess vatten idag och flera städer vill koppla in vattnet. 
Tasman Metals vill undanhålla information om sina fula planer för att få investerare att
spela ett spel med människors och icke-människors hälsa och det kan vi inte tillåta.”

                            JUOKSUVAARA                        
Samtidigt som det var action i Paharova ockuperade några andra aktivister Juoksavaara kedjade fast
sig och blockerade maskinen där. Det byggdes en renbetes-timmerhage tvärs över vägen framför ett 
torn. I skotaren knöts ännu en skypod. Staten skickade dit en hel rad av skåpbilar fulla av poliser 
som spärrade av området och bevakade aktivisterna medan maskinen tog en omväg runt det hela.

                            FÖLJDERNA…                         
När vi frågat några i Gällivare sameby om konsekvenserna efter Skogsupproret våren 2021 svarade 
de att de inte hade varit på ett enda samråd om skogsavverkning med Sveaskog sen blockaderna. 
Detta innebär antagligen att Sveaskog inte har avverkat ett enda område inom deras marker på ett 
och ett halvt år! Börjar ni se hur motstånd lönar sig?



            SKOGSUPPRORET             
I Skogsupproret har samer och andra missnöjda och förbannade människor gått ihop för att försöka 
sätta käpparna i hjulen på det statligt ägda skogsbolaget Sveaskog. Initiativet är inte XR, men har 
rötterna i XR. Skogsupproret började i november 2020 med att några aktivister, bland annat 
samerna Tor Tuorda och Henrik Andersson, stormade Sveaskogs kontor i Stockholm.

Under vårvintern därpå gjordes två blockader för att förhindra Sveaskogs skogsmaskiner från att 
arbeta. Den första i Paharova, och den andra i Juoksuvaara.

                             PAHAROVA                              
Natten den 22 april 2021 intog en grupp aktivister Paharova i Ängeså sameby. Längre in längs med 
vägen stod en ensam skogsmaskin och väntade i mörkret. Några aktivister byggde en näverkåta mitt
på vägen där skogsmaskinen skulle ta sig ut. Några satte skypods i träden som i sin tur var knutna i 
tunnor fyllda av cement med en lock-on där en människa skulle kunna låsa fast sin arm när polisen 
kom. Längre ner byggdes fler lock-ons och senare en monopod direkt i anslutning till skördaren. I 
skogen monterades en lavvu med kamin där man kunde torka kläder och mysa i värmen.

Vräkningen kom tidigare än väntat, och aktivisterna var inte helt beredda att inta sina positioner. 
Polisen rev alltihop inklusive näverkåtan. En person klättrade upp på kåtan och satt där i några 
timmar. Trots att kåtan var uppenbart instabil fortsatte snutarna att ta bort slanor medans personen 
satt där uppe. Efter att ha skakat lite i kåtan, och med alla möjliga skrämseltaktiker försökt få ner 
personen, tände de en eld av slanorna de hade tagit bort istället. Poliserna skrattade och skämtade 
medans elden tog sig. Symboliken är äckligt uppenbar…

              TAKE CONCRETE ACTION              
Take concrete action genomförde den kanske första direkta massaktionen för klimatet och miljön 
där en större grupp av människor med sina kroppar lyckades stoppa produktionen av cement på 
Cementas fabrik i Slite på Gotland under en hel dag. Aktivister från ett flertal länder samlades och 
lyckades ta sig in på området och blockera arbetet.

                               MER                              
Det finns också väldigt många andra gruvplaner i Sverige. Det är till och med så att antalet gruvor 
skulle kunna dubbleras detta årtiondet. T. ex. kommer företaget Botnia Exploration satsa kruten på 
att dra igång den första nya gruvan i Sverige på 10 år i Vindelgransele, Fäbodtjärn, med start redan
år 2022. Det är i huvudsak guld man är ute efter. Guld som i huvudsak kommer att gå till att 
producera guldtackor.

Andra planerade gruvor som mött mycket motstånd är t.ex. Rönnbäcken och Laver. Men överallt 
där det planeras gruvor finns det motstånd på ett eller annat sätt. Några planerade gruvor som ligger 
nära i tiden att påbörjas är bland andra Vittangi och Viscaria i Kiruna.



   SKOGEN   

               VILSESKOGEN                 
I södra Norrland har kampen mot kalhyggesindustrin varit inriktad mot SCA som äger mest mark 
där. Efter meningslösa ”samråd” och pappersarbete gällande Vilseskogen blev aktivisterna less och 
stormade SCAs närmsta kontor en arbetsdag sjungandes ”Why SCA?” med rörelser. (Se video på 
youtube: ”Stormning av SCA. Why SCA?”).

Men mars 2019 stod skördaren helt plötsligt där i Vilseskogen. En bybo sprang dit så fort den kunde
och satte sig i vägen. Ett flertal aktivister och personer från olika miljöorganisationer var redan på 
väg när skogsmaskinen lämnade området. Efter det har det varit helt tyst i skogen. Nu har även den 
redan existerande nyckelbiotopen utvidgats något.

                LILL-SKARJAK                
Efter blockaden i Vilseskogen blev Kolonierna kontaktade av Skydda Skogen och individer från 
Maskaure sameby som berättade att Sveaskog skulle avverka en fin gammal skog, Lill-Skarjak. En 
bil full med aktivister brummade iväg inte långt därefter och slog läger i skogen (22 april 2019). 
Tidigt morgonen därpå vaknade de av skogsmaskinens hemska ljud, gick fram till föraren och 

berättade att de skulle sätta sig i vägen ifall han försökte avverka. Föraren frågade om de ville ha 
kaffe och försökte ringa sin chef som inte svarade. Till slut lämnade skogsmaskinen platsen. Enligt 
uppgifter från lokala kontakter så står skogen ännu kvar och har nu blivit skyddad permanent då 
man under inventeringen som följde hittade några ekologiskt sällsynta fynd i området. Lill-Skarjak 
är nu en del av ett 890 hektar stort naturreservat.

          BLODSTENSSKOGEN          
Som en del av gentrifieringsprojektet i Eriksberg har Uppsala kommun beslutat att Blodstensskogen
ska skövlas och ersättas med höghus. Skogen som är mer än 200 år gammal bebos av en mängd 
hotade arter och fungerar som en ekologisk korridor där djur och växter kan vandra mellan 
stadsskogen och hågadalen. Sommaren 2020 började en grupp aktivister bygga en två-vånings 
trädkoja för att försvara skogen. Våren år 2021 föreslogs en större del av området bli naturreservat 
och nybygget koncentreras till ett mindre område som då ämnas att skövlas. Trädkojjan finns kvar, 
och kampen fortsätter för skogarna runtomkring.

Om du vill engagera dig i ockupationen är det enklast att komma förbi en lördag vid 15-tiden. Följ 
stigen mellan Marmorvägen 10 och 12 in i skogen. Eller kontakta ockupationen på:

blodstensskogen@riseup.net


