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Diarienummer 

13723-2020-1 

 

 

 

 

 

 

 

 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET 

971 86 LULEÅ Stationsgatan 5 010-225 50 00 0920-22 84 11 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten 

Tjänsteanteckningar omdragning roddled/vinterled 

 

Datum och tid: 8 juli, cirka kl. 11.00-13.00 

Deltagare: Mikael Kuhmunen, Sirges sameby, Jan Stuge och Åsa Redin, Länsstyrelsen 

 

Flygning med helikopter över aktuella områden med utgångspunkt från Fiskflygs bas i 

Stora Sjöfallet. 

Roddleden Sitojaure-Svine/Svijnne 

 

I huvudsak diskuterades tre olika alternativ. Se kartor, alternativ 1-3. 

 

1. En roddled anläggs mellan Sitojaurestugorna och åt sydväst mot en vik av 

Gasskajávrre. Alternativet kommer att kräva att nytt båthus byggs. Det behövs 

också några nya broar för att ta sig över bäckarna i området.  

 

2. En kort roddled anläggs vid Gálmme, på det smalaste stället mellan sjöarna 

Gasskajávrre och Gåbddåjávrre. Alternativet innebär att båthus måste byggas på 

båda sidor om sjön. Leden dras om längs västra delen av Gåbddåjávrre och fram 

till den befintliga leden vid Svijnne. Det kommer även att behöva anläggas en 

eller två mindre broar över bäckar vid en sådan ledomdragning.  

 

3. Dragning av led sydost om vistet i Tjåhke.  

Alternativet kräver att broar anläggs. 

 

Sirges samebys synpunkter 

 

Alternativ 1 är olämpligt. Det stör renskötseln och fisket i området. Även den älgjakt 

som bedrivs i området kommer att störas.  

 

Alternativ 2 kommer också att störa renskötseln, men inte i lika stor omfattning som 

alternativ 1 eller 3, eftersom vandringsleden kommer att gå närmare sjön Gåbddåjávrre. 

Älgjakten som bedrivs i området kommer också att störas.  

 

Alternativ 3 är inte lämpligt ur renskötselns perspektiv, då det kommer att få alldeles 

för stora konsekvenser på den fria strövningen av renar från Aktse-Njunjes-sidan till 

Ulldevis. Betesron för renar kommer också att störas i allt för stor omfattning i området 

mellan Vággevárásj sameviste och Guolleluoppal, då det i dagsläget är ett område som 

är helt ostört av människor. Det är ett av få ostörda marker som finns kvar inom 

Sirges sameby. Kuhmunen anser att alternativet kommer att få katastrofala följder för 

renskötseln inom samebyn. Detta eftersom renarnas vandringsmönster kommer att 

störas alldeles för mycket, och betesron för renarna kommer att försvinna.  

 

Medlemmar från Sirges sameby har båtar i området, båtar som används för 

husbehovsfiske. Kuhmunen befarar att dessa båtar inte kommer att få vara ifred om 

leden anläggs här. 
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Alternativ 3 är alltså helt uteslutet, och Sirges sameby kommer aldrig att gå med på 

detta alternativ.  

 

Sammanfattning 

 

Alternativ 2 är det enda alternativ som Sirges sameby kan godkänna.  Det vill säga  

omdragning av vandringsleden till Gálmme, mellan sjöarna Gasskajávrre och 

Gåbddåjávrre,  samt en nydragning av vandringsleden så nära Gåbddåjávrres strand som 

möjligt enligt diskussionerna vid  flygningen över det aktuella området.  

 

 

Vinterleden Änonjálmme-Kutjaure/Guvtjávrre 

 

Leden går på några ställen över vikar av Vuojatädno. Det innebär risk för passage över 

svaga isar under höst och vår. Vi tittade på möjligheten att dra leden högre upp på 

sluttningen istället. Sluttningen är dessvärre ganska stenig och blockig. Men det krävs 

att rekognosera i terräng för att hitta möjliga omdragningar. Se karta. 

 

Sirges samebys kommentarer: Kuhmunen är positiv till omdragning. 

 

Åtgärder: 

 

• Jan Stuge undersöker området till fots, samt pratar med bosatta i Änonjálmme. 
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Från:                                  "Redin Åsa"
Skickat:                             Thu, 17 Sep 2020 18:34:23 +0100
Till:                                     "Sitojaure" <sitojaure@hotmail.com>
Ämne:                               Sv: Samråd om den statliga roddleden mellan Sitojaurestugorna och 
Svine/Svijnne

Hej Anna,
 
Det går utmärkt att återkoppla kring den 5 oktober. 
 
Vänliga hälsningar,
 
Åsa
 
_______________________________________
 
Åsa Redin, samordnare statliga ledsystemet
Fältenheten
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Box 105, 962 23 Jokkmokk
Telefon: 010-225 54 30
E-post: asa.redin@lansstyrelsen.se
 
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
 
 
 

Från: Sitojaure <sitojaure@hotmail.com> 
Skickat: den 17 september 2020 17:15
Till: Redin Åsa <asa.redin@lansstyrelsen.se>
Ämne: Re: Samråd om den statliga roddleden mellan Sitojaurestugorna och Svine/Svijnne
 
Hej Åsa
 
På grund av båttransporter om än i mindre omfattning nu och säsongsavslut d v s efterarbete och sedan 
flytt till Jokkmokk har jag inte möjlighet att besvara dina frågor förrän den 5 oktober.
 
Med vänlig hälsning
Anna Blind

 

Från: Redin Åsa <asa.redin@lansstyrelsen.se>
Datum: 16 september 2020 16:06:28 CEST
Till: Sitojaure <sitojaure@hotmail.com>
Ämne: Samråd om den statliga roddleden mellan Sitojaurestugorna och 
Svine/Svijnne

 
Hej Anna,
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Som du vet behöver passagen via befintlig roddled mellan Sitojaure och 
Svine/Svijnne göras säkrare och mer tillgänglig. Därför ser vi i år över olika 
möjliga alternativ till förbättringar av passagen. Detta görs i samråd med 
berörda aktörer i området. När förstudien är klar kommer vi att lämna över 
förslag på olika alternativ till Naturvårdsverket, som sedan fattar beslut om 
eventuell åtgärd.
 
Vi undersöker bland annat alternativet att ta bort ovan nämnda roddled på 
försök - eller permanent. Vi skulle därför vilja veta hur ni ser på saken, utifrån 
er roll som båtentreprenör med passagerartrafik på sträckan Sitojaure-
Svine/Svijnne. Vi har samlat några frågor som vi gärna vill att ni besvarar om 
ni har möjlighet.
 

1. Är det ett bra alternativ att ta bort roddleden? Motivera gärna.
2. Finns det några nackdelar förenade med att ta bort roddleden? 

Motivera gärna.
3. Vilken tillgänglighet kan ni erbjuda i form av persontransport med 

motorbåt mellan Sitojaure och Svine/Svijnne? Beskriv utifrån säsong, 
tidtabell, antal passagerare per tur, antal båtförare m.m.

4. Beskriv vilka krav rörande säkerhet som er passagerartrafik uppfyller. 
Säkerhet och tillstånd för båten, utbildningar m.m.

5. Övriga synpunkter som ni vill skicka med oss i utredningen.
 
Hör gärna av dig till mig om det finns några frågor eller oklarheter. 
 
Det vore bra att få ert svar senast fredag 25 september om möjligt. Annars så 
snart det passar er.
 
Vänliga hälsningar,
 
Åsa Redin
 
_______________________________________
 
Åsa Redin, samordnare statliga ledsystemet
Fältenheten
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Box 105, 962 23 Jokkmokk
Telefon: 010-225 54 30
E-post: asa.redin@lansstyrelsen.se
 
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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Från:                                  "Lars Blind" <sitojaure@hotmail.com>
Skickat:                             Mon, 5 Oct 2020 18:50:29 +0100
Till:                                     "Redin Åsa" <asa.redin@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Svar pa° fra°gor. Sitojaure. 20201005
Bilagor:                             Svar pa° fra°gor. Sitojaure ba°ttransporter 20201005.pdf, Kungsleden. 
Sitojaure.20200820.pdf

Hej Åsa 
Översänder här våra svar på dina frågor enligt överenskommelse.
Med vänlig hälsning 
Anna Blind
Bilaga
Bilaga 1 Kungsleden vid Sitojaure (20200820)
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Vi undersöker bland annat alternativet att ta bort ovan nämnda roddled på försök - eller permanent.  
 
Vi skulle därför vilja veta hur ni ser på saken, utifrån er roll som båtentreprenör med passagerartrafik 
på sträckan Sitojaure-Svine/Svijnne. Vi har samlat några frågor som vi gärna vill att ni besvarar om ni 
har möjlighet. 
 
 
1.  Är det ett bra alternativ att ta bort roddleden? Motivera gärna. 

Roddleden bör tas bort av följande skäl:  

Ur säkerhetsaspekt är en roddled oavsett om den är 4 km (som den befintliga) eller 1 
km en riskfaktor. Ett flertal vandrare saknar erfarenhet av att ro båtar och som nöd-
vändigt bogsera roddbåtar. Många fjällvandrare som har valt en vandringsled för-
väntar sig inte heller att behöva ro och bogsera en båt. Det händer i enstaka fall där 
roddbåt väljs att vi får rycka in och hjälpa vandrare vid snabba väderleksförändringar 
och med bogsering av roddbåtar. 

Det i kombination med att den globala uppvärmningen (klimatförändringen) som 
innebär ökad nederbörd och risk för plötsliga vindbyar och stormar i området. Något 
som har ökat under de senaste åren i den svenska fjällvärlden. 

 

 
2.  Finns det några nackdelar förenade med att ta bort roddleden? Motivera gärna. 
 

Mot bakgrund av ovanstående säkerhetsaspekter och att vi redan idag ombesörjer 
huvuddelen av transportbehovet ser vi inga nackdelar med att ta bort roddleden i 
Sitojaure. Det bör noteras att i närliggande område Saltoluokta finns ingen roddled.  
 
Dessutom är roddbåtarnas kostnader för drift och underhåll inte oväsentliga i relation 
till ett mycket begränsat utnyttjande. 
 

 

3.  Vilken tillgänglighet kan ni erbjuda i form av persontransport med motorbåt mellan Sitojaure 
och Svine/Svijnne? Beskriv utifrån säsong, tidtabell, antal passagerare per tur, antal båtförare 
m.m. 

I dag väljer ca 95-98 % av vandrarna vår båtservice. Vi är två delårsboende båtförare i 
Sitojaure som driver passagerarverksamheten. Vi håller en hög servicenivå vad gäller 
regularitet. Utöver reguljära turer morgon och kväll Sitojaure-Svine/Svijnne-Sitojaure 
under hög- respektive lågsäsong utförs båttransporter på beställning under hela turist-
säsongen. Taxiturer mellan de två reguljära turerna sker ca 6-7 ggr per dag under 
högsäsong och ca 2-3 ggr under låg-säsong. Väntetiden för en beställning är ca 20-30 
min för transport Sitojaure-Svine/Svijnne-Sitojaure.  
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Verksamheten omfattar även guidning och information om området och den samiska 
kulturen. Båtturerna är ett mycket uppskattat inslag i fjällvandringen eller i samband 
med guidade turer.  
 
Båtförarna längs Kungsleden och andra statliga leder informerar även utifrån 
erfarenhet av området kring säkerhetsaspekter. Vi har kontinuerlig kontakt med 
kollegorna längs det statliga ledsystemet samt med polis, fjällräddning och med andra 
näringsidkare i området. Se även bifogad skrivelse Kungsleden vid Sitojaure, 
(20200820), bilaga 1. 
 

 
4. Beskriv vilka krav rörande säkerhet som er passagerartrafik uppfyller. Säkerhet och tillstånd för 
båten, utbildningar m.m. 
 

Vi följer Transportstyrelsens direktiv och krav vad gäller passagerarsäkerhet, antal 
passagerare per tur, registrering av passagerarbåt samt behöriga utbildningar. Våra 
båtar är utrustade med erforderlig säkerhetsutrustning som t ex flytvästar, livbojar, 
walkie talkies och brandsläckare. 

 
 
 
5. Övriga synpunkter som ni vill skicka med oss i utredningen. 

 
Sammanfattningsvis: Roddleder riskerar att utsätta fjällvandrare för fara och innebär 
en försämring av förutsättningarna för en väl fungerande turistnäring i området. 
Se bifogad skrivelse, Kungsleden vid Sitojaure, (20200820) bilaga 1. 

 
 
 
 
 
Sitojaure / Jokkmokk 5 oktober 2020 
 
 
Anna Blind och Lars Blind 
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KUNGSLEDEN VID SITOJAURE  
 

 
Med anledning av rykten om omdragning av Kungsleden vid Sitojaure vill vi framföra 
följande: 
 
 
SÄKERHET 

De privata persontransporterna med båt längs statliga leder har en månghundraårig 
historia 
 
Båttrafiken uppstod inte i modern tid som en service där lederna drogs, utan leder har under 
hundratals år dragits via bosättningar där folk med båt kunde nyttjas för att förenkla och göra 
fjällvandring/transporter säkrare.  
 
Båtförarna längs Kungsleden och andra statliga leder informerar utifrån lång erfarenhet om 
området kring säkerhetsaspekter och har kontinuerlig kontakt med kollegorna längs det 
statliga ledsystemet samt med andra näringsidkare i området. Information till turister ges om 
fjällstationer, hotell, transportföretag m.m. Kontakter sker även om nödvändigt med polis och 
fjällräddning. Denna viktiga säkerhetsfunktion skulle försvinna genom omdragningar med 
broar. 
 
 
NÄRINGSVERKSAMHET 

Ska porten till Laponia avfolkas och näringsverksamhet för samer med flera försämras? 
 
Båttrafiken i området håller för närvarande en hög kvalitet vad gäller regularitet samt guide-
service med information om fjällen, skogen och den samiska historien. Dessutom utförs även 
båttransporter på beställning.  
 
Att båtfärder har ett högt upplevelsevärde är väl känt. Den lokala kännedomen om området 
och kulturen är av stor betydelse för besökaren. Förslaget om omdragningar av Kungsleden 
får även som konsekvens att besökarens kontakt med lokalbefolkningen minimeras.  
 
Minskas den reguljära trafiken påverkas förutsättningarna att dela på ”jourer” och de upp-
skattade friare sightseeingturerna med guidning upphör. Förverkligas omdragning med 
eventuella broar skulle inkomstbortfallet bli omfattande för entreprenörerna, som står för 
båttrafiken. Det blir då olönsamt att upprätthålla den reguljära båttrafiken och förutsättningar 
att fortsatt bo och verka på orten försvinner och därmed skatteintäkter till kommunen. Vidare 
har vi investerat i nya och säkra båtar och motorer för att klara att trafikera berörda sjöar och 
vattendrag. 
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Tanken om att det ska vara avgiftsfritt att färdas i fjällvärlden bör skärskådas 
 
Av representanter från länsstyrelsen i Norrbotten (fältenheten i Jokkmokk) har det 
förbryllande påståendet cirkulerat den senaste tiden att det ska vara kostnadsfritt att färdas i 
fjällen. 
 
Vi har svårt att förstå varför det norrbottniska fjällområdet skulle särskiljas från andra natur-
områden i Sverige och omvärlden? Jämför med Stockholms skärgård och de öar som ligger i 
anslutning till det statliga vägnätet. Ska det byggas broar där för att de ska vara gratis att nå 
dessa natursköna områden? 

Enligt Naturvårdsverkets Vägledning om förvaltning av det statliga ledsystemet i fjällen, 
(20190328): 2.1.5. Hänsyn till näringsverksamhet och till boende i närheten av leden. Leder 
ska lokaliseras på lämplig plats med hänsyn till de som bor i aktuella områden och hänsyn ska 
även tas till olika typer av näringsverksamhet utifrån hur de påverkas av leden.  

 
MILJÖASPEKT 

Enligt det förslag som presenterats av länsstyrelsen avseende omdragningen av Kungsleden 
vid Sitojaure framgår att det dessutom skulle bli ett betydande ingrepp i känsliga våtmarks-
områden. Nuvarande sträckning som ansluter till båtsträckan är dragen på fast mark medan 
den nya sträckningen i huvudsak utgörs av våtmarker som också riskerar att påverkas av 
fyrhjulningskörning. Ur miljöaspekt är det viktigt att vara medveten om att eventuella broar 
öppnar upp för olovlig fyrhjulningskörning med svåra markskador och kumulativa störningar 
som följd. 
 
 
BRIST PÅ TRANSPARENS  

Den otydliga ärendehanteringen kring omdragningen av Kungsleden i kombination med 
obefintlig kommunikation med berörda båtföretagare riskerar att skapa osäkerhet och 
spekulation. En mekanik i flera led som snärjer in handläggare och fler personer i otydlig och 
i vissa fall motstridig argumentering, vilket självfallet ökar problematiken. Vilket bland annat 
framkommit i media under juli-månad t ex NSD, Norrbottens-Kuriren och SVT/Nordnytt. 
 
Vi kan även skönja ett förhållningssätt där omdragningar av kända leder kan ha en större 
lockelse än det nödvändiga arbetet att genom kontinuerlig kontroll och översyn samt 
åtgärdande av brister av spänger, befintliga broar och undermålig vägvisning/skyltning, 
omhändertagande av sopor (se bilder och bif. film). Denna kontroll kan givetvis inte endast 
genomföras genom översyn från helikopter eller på en fyrhjuling. Det viktiga nu är att lägga 
fokus vid eftersatt säkerhetsarbete dvs renovering av spänger och befintliga broar. 
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Vi har förståelse för att det statliga ledsystemen kan behöva ses över men det måste ske 
utifrån sakfrågan – där säkerhetsaspekter, ekologiska och ekonomiska faktorer beaktas.   
 
Vi som undertecknat denna skrivelse arbetar sedan lång tid som båtförare i området. Vi anser 
att verksamheten fungerar väl. Mot bakgrund av ovanstående är det omotiverat och direkt 
olämpligt att dra om Kungsleden. 
 
Vi önskar och förutsätter att samtliga dimensioner av hållbar utveckling beaktas när beslut tas 
som påverkar ledsystemen i vår nordliga fjällvärld. 
 
 
 
Sitojaure, Aktse, Kvikkjokk den 20 augusti 2020 
 
 
 

Anna Blind, båtförare / guide, Sitojaure 

 

Anne-Sophie Länta, båtförare / guide, Aktse 

 

Helena Adolfsson, båtförare / guide, Kvikkjokk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilagor 

Bilder som visar Kungsleden i befintligt skick N och S om Sitojaure 1-4. 

Kungsleden vid Aktse 5-6. 

Film från Sitojaure längs Kungsleden S. 
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Sitojaure N 
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Sitojaure S 
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Sitojaure S 
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Sitojaure S 
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Aktse vid Laitaure 
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Aktse vid Laitaure 
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Från:                                  "Redin Åsa"
Skickat:                             Fri, 30 Oct 2020 16:23:19 +0100
Till:                                     "'Johan Påve'" <johan.pave@stfturist.se>
Cc:                                      "Granerot Erik" <erik.granerot@lansstyrelsen.se>;"Stuge Jan" 
<Jan.Stuge@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Samråd roddleden Sitojaure-Svijnne
Bilagor:                             Samråd-roddled-STF.pdf, Alternativ-1-Sitojaure.png, Alternativ-2-Sitojaure.JPG, 
Alternativ-3-Sitojaure.jpg

Hej Johan,
 
Länsstyrelsen i Norrbotten har inlett en förstudie om roddlederna längs Kungsleden. Vi har sett att 
säkerheten tyvärr inte alltid är den bästa längs dessa leder. Vissa roddleder är ganska långa och 
väderutsatta. Lägg därtill att det blir mindre vanligt med roddkunskap bland våra besökare. Syftet med 
förstudien är alltså att undersöka om det finns alternativ till nuvarande roddleder för att höja 
säkerheten, och i så fall vilka alternativ.
 
Vi genomför samråd med berörda aktörer, och vill nu gärna ta del av Svenska Turistföreningens 
synpunkter. När samråden är klara kommer vi att sammanställa resultaten av inkomna åsikter och skicka 
ut till samtliga aktörer för ytterligare möjligheter att kommentera. Efter det skickar vi in underlaget till 
Naturvårdsverket som sedan gör en bedömning och fattar beslut. Det kan hända att kompletterande 
uppgifter kommer att begäras in av Naturvårdsverket i den processen.
 
Vi börjar med roddleden mellan Sitojaure och Svijnne. I bifogad filer har vi sammanställt fem olika 
alternativ. Vi vill gärna ta del av era åsikter om respektive alternativ. Om ni ser ytterligare alternativ till 
lösningar vill vi gärna ta del av dem också.
 
Vi vill gärna ha era svar senast den 9 november. Annars så snart det är möjligt.
 
Jag återkommer om övriga roddleder längs det statliga ledsystemet i Norrbotten inom kort.
 
Hör gärna av dig till mig vid frågor. Jag avrundar med att önska dig en trevlig helg!
 
Vänliga hälsningar,
 
Åsa Redin
 
_______________________________________
 
Åsa Redin, samordnare statliga ledsystemet
Fältenheten
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Box 105, 962 23 Jokkmokk
Telefon: 010-225 54 30
E-post: asa.redin@lansstyrelsen.se
 
www.lansstyrelsen.se/norrbotten
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1 (2) 

Datum 

2020-10-30 

  

 

 

 Johan Påve 

Svenska Turistföreningen 
 

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post INTERNET 

971 86 Luleå Stationsgatan 5 010-225 50 00 norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten 

Samråd roddled 

Roddleden Sitojaure-Svijnne 
 

Länsstyrelsen i Norrbotten har inlett en förstudie om roddlederna längs Kungsleden. Vi 

har sett att säkerheten tyvärr inte alltid är den bästa längs roddlederna. Vissa roddleder 

är ganska långa och dessutom väderutsatta. Lägg därtill att det blir mindre vanligt med 

roddkunskap bland våra besökare. Syftet med förstudien är alltså att undersöka om det 

finns alternativ till nuvarande roddleder för att höja säkerheten. 

 

Roddleden mellan Sitojaure och Svijnne är cirka 4 km lång och tar cirka 1 timme att ro. 

Vi har sammanställt fem olika alternativ till den befintliga roddleden nedan. Vi vill 

gärna ta del av era åsikter om respektive alternativ, och vilket/vilka alternativ ni 

förordar. Om ni ser ytterligare alternativ till säkra lösningar vill vi gärna ta del av dem 

också. 

 
Alternativ 1, omdragning av roddled och led 

 

En roddled anläggs mellan Sitojaurestugorna och åt sydväst mot en vik av Gasskajávrre. 

Alternativet kommer att kräva att nytt båthus byggs. Det behövs också några nya broar 

för att ta sig över bäckarna i området (se karta). 

 

Alternativ 2, omdragning av roddled och led 

 

En kort roddled anläggs vid Gálmme, på det smalaste stället mellan sjöarna 

Gasskajávrre och Gåbddåjávrre. Alternativet innebär att båthus måste byggas på båda 

sidor om sjön. Leden dras om längs västra delen av Gåbddåjávrre och fram till den 

befintliga leden vid Svijnne. Det kommer även att behöva anläggas en eller två mindre 

broar över bäckar vid en sådan ledomdragning.  

 

Alternativ 3, omdragning av led 

 

Dragning av led sydost om samevistet i Tjåhke. Alternativet kräver att broar anläggs. 

 

Alternativ 4, roddled läggs ner 

 

Befintlig roddled tas bort helt och hållet. Ingen ändring i övrigt av de statliga lederna 

görs. Transport över vattendraget sker med hjälp av båtentreprenörs passagerartrafik. 

 

Alternativ 5, ingen förändring 

 

Befintlig roddled behålls, och inga ändringar av de statliga lederna görs.  
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2 (2) 

Datum 

2020-10-30 

  

 

 

 

 

Kompletterande frågor 

 

1. Har ni förslag på andra alternativ än ovan nämnda som kan öka säkerheten? 

 

2. Har ni information om incidenter som har skett längs roddleden över tid? I så 

fall vill vi gärna del av den informationen. 

 

3. Har ni några andra synpunkter som berör ärendet? 

 

 

Vi vill gärna ta del av era svar senast den 9 november. Annars så snart det är möjligt. 

 

Vänliga hälsningar, 

 

Åsa Redin 

Samordnare statliga ledsystemet 

Länsstyrelsen i Norrbotten 
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