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1.
Föregående mötesanteckningar
Föregående mötes minnesanteckningar gicks igenom och lades till handlingarna
2.
Gruvnäringsrådets nya ledamöter
Kort presentation av ledamöterna. Gruvnäringsrådet har kompletterats med några nya ledamöter
– tanken med detta är att få en bredare belysning av SGUs mineralpolitiska frågor.
3.
Länsstyrelsen i Norrbottens väg till beslut om Laver
Johan Antti berättade om länsstyrelsens i Norrbotten väg till beslutet om Laver.
Koncessionsområdet bedöms vara ovanligt stort och en gruvetablering där skulle enligt Antti
ödelägga stora delar av Natura 2000-området. Länsstyrelsen Norrbotten anser att miljövärdena
har företräde i miljöbalken. Dessutom anser man att bolaget behöver komplettera sin
rennäringsanalys, bl a stödutfodring/helutfodring under upp till två månader per år. Därtill
behövs ett Natura 2000-tillstånd, HD definierade detta i Bungedomen. Länsstyrelsen anser att
detta under alla händelser kommer att bli en regeringsfråga.
Enligt Svemin innebär detta att ingen hänsyn kommer att tas till riksintresse mineral. Prövningen
innebär en form av ”Moment 22”, och NV har uppmärksammat regeringen på detta och bett om
en översyn av hanteringen, antingen via praxis eller via lagändring.
4.
Information från Bergsstaten
Åsa Persson redogjorde för utveckling avseende undersökningstillstånd och
bearbetningskoncessioner, och informerade om att det är ytterst sällsynt att prospektering och
påverkan från prospektering blir ett problem. Antalet ansökta undersökningstillstånd nådde
förmodligen sin lägsta nivå 2013 med 130 st. Året innan var antalet 211 st och år 2014 var det
150 st. Åsa förklarade också varför koncessionsärenden hamnar på regeringens bord. Det

diskuterades också att det är den sammantagna belastningen, från verksamheter av många olika
slag, som utgör ett problem för rennäringen i högre grad än enskilda näringars påverkan.
5.
På gång inom svensk och europeisk gruvforskning
Margaretha Groth gick igenom program och satsningar för svensk och europeisk gruvforskning.
Det pågår mycket, och det kommer att komma en hel del utlysningar inom ramen för SC-5 som
bör vara intressant för intressenter till gruvnäringen, Raw materials policy support actions – som
bland annat går in på frågor om social license to operate.
Margaretha återkopplade att Sverige ofta nämns på EU-nivå för vårt goda samarbetsklimat.
Vinnova har ett regeringsuppdrag för att kartlägga och ge förslag till samverkansforskning
(nationellt perspektiv), VR har bibliometriuppdrag. Ska ta hänsyn till uppdrag som SGU och NV
haft.
6.
Tillväxtverkets handbok för gruvetableringar
Anna Bünger redogjorde för Tillväxtverkets regeringsuppdrag (inom Mineralstrategin) avseende
handbok för kommuner vid gruvetablering. Uppdraget är delrapporterat och ska slutlevereras i
maj 2016. Några reflektioner såhär långt är att det uppenbart behövs bättre samverkan/samråd,
samt strategisk planering och/el strategiska instrument.
7.
Borrkärneskanningen, kort lägesrapport
Kaj Lax berättade om borrkärneskanningen. SGU har nyligen skjutit till 2MSEK för skanning av
borrkärnor från Bergslagen.
8 & 9.
SGUs Verksamhetsstrategi och Verksamhetsplan 2015
Kaj Lax berättade om SGUs verksamhetsstrategi och verksamhetsplan.
10.
Information från rådets ledamöter
SveMin arbetar nu med två fokusområden – hållbarhet och tillståndsprocess. Man arrangerar en
utbildning för politiker i tre steg, man har granskat processen för utvidgade Natura 2000områden Gotland och man rapporterar att glädjande preliminära siffror för år 2014 oerhört låg
olycksfallsfrekvens för gruvorna, långt under övriga industrin.
Naturvårdsverket: Noterar ett ökat intresse för efterbehandlingsfrågorna och har fått i uppdrag att
se över alternativa finansieringsformer för efterbehandling.
WWF-nätverket utvecklar nu global miljöpolicy för gruvnäringen som ska finnas färdig innan
sommaren. En del i detta är hur företagen ska arbeta med ekologisk kompensation.
11.
Övriga frågor
a) Det framförs önskemål om att hålla en lägesgenomgång för KICen vid nästa rådsmöte.
12.
Kommande möte
Nästa möte blir den 6 oktober 2015
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