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1.

Peter Westman, WWF

Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna till mötet som följdes av en kort presentationsrunda av alla
närvarande. Jonas Rudberg anmälde två övriga frågor. Diskussionspunkten om gruvavfall
m.m. flyttades och dagordningen fastställdes.
2.

Diskussion gruvavfall, efterbehandling och återvinning

Göran Risberg informerade om den verksamhet som bedrivs inom SGU:s enhet ”Renare mark
och vatten” (statligt förorenade områden). SGU är t.ex. huvudman för Blaiken och Svärtträsk.
Det finns återvinningspotential vid gamla gruvor. Kompetens och resurser finns hos olika
aktörer. Sammanställning finns hos SGU men även hos Naturvårdsverket (EBH-databas). SGU
återkommer senare med ett bredare informationsmaterial som utgångspunkt. Naturvårdsverket
berättade att bidragsfinansering styrs av förordning. Jonas Rudberg ställde frågan om det finns
kunskap idag om (potentialen) i befintliga sandmagasin? Både Mikael Staffas och Stefan
Romedahl svarade att det finns kunskap, åtminstone delvis. SGU har också gjort
sammanställning bl.a. i regeringsuppdraget ”Utvinnings- och återvinningspotential för svenska
mineraltillgångar”. LKAB påtalade att det är viktigt att se långsiktigt och strategiskt i frågan.
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Mikael Staffas menade att höga metallpriser och (korta) transportavstånd är en förutsättning i
dagsläget. Det finns idag också en begränsning i anrikningskapacitet. Ordförande informerade
att det finns skrivningar/åtgärder i gruvavfallsstrategin som omfattar även ekonomi och juridik.
3.

Föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningarna godkändes.
4.

SGU:s projekt ”Nå ut”

Projektledaren Kaarina Ringstad presenterade SGU:s projekt ”Nå ut” som kommer att bedrivas
under 2018 och 2019. Vilka utmaningar finns det idag att tillgängliggöra våra data? Stort fokus
kommer att läggas på våra användare. Det är viktigt att våra användare förstår vår information
(som kan vara komplex). Det är en otrolig utmaning – tappar vi information om vi förenklar
för mycket? Planerade pilotprojekt är att bl.a. ge ut vägledningar till vår information, koppla
ihop våra kartvisare med ytterligare information samt lättillgänglig webbaserad statistik.
SveMin har basdata för gruvnäringen. Vissa delar i Bergverksstatistik kan vidareutvecklas.
Branschen kan ge viss data (nyckeltal). Per Ahl berättade att SveMin redan för en dialog med
SGU i frågan. Stefan Romedahl undrade om SGU har kontaktpersoner till företagen?
Ordförande menade att det är viktigt att få in alla intressenter så det finns ett behov i projektet
att kontakta ledamöterna i rådet. SGU har ”Låna en geolog” där vi presenterar (och förklarar)
geologisk information för kommuner och länsstyrelser. Men det är sällan information om
gruvnäringen.
5.

SGU:s regeringsuppdrag ”Kartläggning av innovationskritiska metaller och
mineral”

Anders Hallberg presenterade en delrapport som SGU lämnat in till regeringen i februari 2018.
Mer arbete kommer att utföras under fältsäsongen och en slutlig redovisning sker i december
2018 till regeringen. I Tillväxtanalys regeringsuppdrag ”Kartlägga behovet av metaller och
mineral för miljö- och teknikinnovationer” som rapporterades 2017 pekades särskilt kobolt,
grafit, litium, sällsynta jordartsmetaller och volfram ut som innovationskritiska. I SGU:s
uppdrag ingår att kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna bl.a. dessa metaller. Vår kännedom
om innehållet av de viktigaste huvudmetallerna (järn, koppar, zink etc.) i svenska malmer är
god. Det behövs bättre kunskap om hur kritiska metaller förekommer i svenska fyndigheter
och gruvavfall. Inom regeringsuppdraget utför SGU sammanställningar och systematisering av
befintliga analoga och digitala kemiska analysdata samt nya provtagningar och kemiska
analyser av utvalda befintliga borrkärnor och gruvavfallsdeponier. Informationen sammanställs
sedan i en databas som i dagsläget innehåller ca. 30 000 poster. Det finns en god potential att
hitta brytvärda fyndigheter av innovationskritiska metaller i Sverige. Anders bad gruvföretagen
om hjälp särskilt gällande data för anrikningsverk.
6.

Information från Bergsstaten

Åsa Persson redogjorde för inkomna ärenden gällande undersökningstillstånd och
bearbetningskoncessioner enligt minerallagen. 2 nya beviljade bearbetningskoncessioner (bk)
hittills under 2018. Tio ärenden om bk är under handläggning. Metallpriserna är på en hög nivå
– undersökningstillstånd på samma nivå som innan 2013. Batterimetaller (kobolt och litium)
men även vanadin utgör en ökande andel. Åsa informerade vidare om arbetet med en nytt
MRR (mineralrättighetsregister) pågår. Även arbete med Bergsstatens webbplats pågår.
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Förbättringsförslag tas tacksamt emot. Både Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen
berömde Bergsstaten för att deras service. Det är dock begränsad information man får ut från
Bergsstatens diarium. Åsa svarade att även att arbete pågår att införa ett nytt diarium.
7.

Information från rådets ledamöter

Jonas Rudberg informerade om att Naturskyddsföreningen kommer att hålla ett seminarium på
Almedalen om återvinningsmöjligher. Margaretha Groth informerade kort om SIP STRIM
(strategiskt innovationsprogram för svensk gruv och metallproducerande industri) som pågår
på full volym. Det finns 17 strategiska innovationsområden (SIP) som finansieras av Vinnova,
Energimyndigheten och Formas. I EU:s (Horizon2020) senaste utlysning finns 16 beviljade
projekt med svenska partners. Vinnova kommer inom kort att lansera programmet för
”Cirkulär och biobaserad ekonomi”. Stefan Romedahl berättade en ansökan om prövning av
hela Kirunagruvan kommer inom kort att lämnas in till mark- och miljödomstolen. EU:s
vattendirektiv gör det svårt. Konsuln (vid Kiirunavaara) kommer utgöra en testgruva för att
prova och utveckla ny teknik för underjordsbrytning i en verklig gruvmiljö. Mikael Staffas
berättade att det är hög efterfrågan på deras produkter (bra priser och villkor). Den svenska
kronan är ”dopad” – svag krona i högkonjuktur. Elektrifiering är modeordet – 700 meters
testbana i Aitik och batteriteknik i underjordsgruvor. Svårigheter är EU:s vattendirektiv,
konstig debatt om biprodukten järnsand och juridiska aspekter (t.ex. Laver).
Per Ahl inledde med att SveMin nyligen har inlämnat en delrapport ”Färdplan för en
konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring” som en av nio branscher. SveMin har
startat ett projekt om hållbar gruvnäring tillsammans med Stockholm Environment Institute.
Även ett projekt om spårbarhet av mineral med forskningsinstitutet RISE kommer påbörjas
inom kort. SveMin har bl.a. med Jernkontoret gått in som huvudman för Bergsskolan i
Filipstad. När det gäller införande av uranförbudet i minerallagen så anser SveMin att det är
populistiskt – känslorna är besviken- och uppgivenhet.
8.

Övriga frågor

Jonas Rudberg ställde en fråga angående Horizon2020-projektet Minland, där SGU är
koordinator. Naturskyddsföreningen vill gärna delta i någon form. Ordförande svarade att det i
dagsläget inte är möjligt att delta i någon formell referensgrupp men lovade att informera mer
utförligt om projektet tills nästa rådsmöte.
9.

Nästa möte

Sekreterare skickar ut förfrågan via Doodle. Preliminärt i oktober 2018.
10. Mötes avslutande
Ordförande tackade alla deltagare för visat intresse och för en bra dialog med värdefulla
synpunkter. Därefter avslutades mötet.
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Vad?

Hur?

• NÅ UT & IN är en av SGUs
gemensamma satsningar
– tvåårigt projekt (2018-2019)

• Fokus på användarna
VILKEN information vill de ha
och HUR

• ”PAKETERERA & PRESENTERA”
• Sprida information internt
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Så här kommer vi att jobba:
• Input: Dialog och återigen dialog
(modeller för framtida dialog)

• Goda exempel som sedan kan
fungera som modeller

• Kugga i redan pågående
aktiviteter så långt som möjligt
• Inte nytt bara för nytt!
• Här – möjlighet att testa och
lyfta extra

• Återkoppla in till SGU!!
• Återkoppla till användarna!!
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Fokus precis just nu
• Få igång dialog med användare

Dessutom:
• Kartdagar
• Hack for Sweden
• Låna en geolog
• Knivstakonferensen
• Ev. flera aktiviteter och event

• Möten april/maj och framåt:
kommuner och länsstyrelser

• Identifiera ytterligare
målgrupper (beroende på
pilotprojekt)
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Planerade piloter
• Vägledning till vår
information/våra produkter

• Strukturera
& förenkla
– översyn av presentation
och produkter

• Koppla ihop kartvisare med
ytterligare information

• ”Öppna data”
– gränssnitt/presentation

• Lättillgänglig webbaserad
statistik
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Men också
• Modeller, arbetssätt och koncept
– utvärdera, modifiera och
implementera i organisationen

• Identifiera både brister och
möjligheter
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Medskick till er
• Dialog/input – kan du eller din organisation bidra och i vilken form?

Lätt att hitta!

Kartvisare
Använd mina begrepp och frågeställningar
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Tack!
sgu.se | @sguSverige
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Regeringsuppdrag NIST

KARTLÄGGNING AV
INNOVATIONSKRITISKA
METALLER OCH MINERAL
ANDERS HALLBERG & HELGE REGINIUSSEN

2018-04-19

Regeringen: Nyindustrialiseringsstrategin - NIST

SGU: Kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och mineral för
miljö- och teknikinnovationer
Tillväxtanalys: Kartlägga behovet av metaller och mineral för miljö och
teknikinnovationer

Batterier

Kobolt, litium , grafit

Permanentmagneter

Sällsynta jordartsmetaller

Speciallegeringar

Volfram
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SGU: Kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och
mineral för miljö- och teknikinnovationer

Källa:
SGU 311-2379/2016
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Global supply of EU Critical Minerals and metals

Källor:
EU-kommisionen
USGS
SGU
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Guld, silver
Basmetaller
Järn

SGU: Kartlägga Sveriges möjligheter att utvinna metaller och
mineral för miljö- och teknikinnovationer

Specialmetaller
Energimetaller
Data:FODD

Vår kännedom om innehållet av de viktigaste huvudmetaller i
svenska malmer är god.
Det behövs bättre kunskap om hur kritiska metaller förekommer
i svenska fyndigheter och gruvavfall.

Inom regeringsuppdraget utför vi:
Sammanställning och systematisering av befintliga analoga och digitala kemiska analysdata
Ny provtagning och kemisk analys av utvalda befintliga borrkärnor och gruvavfallsdeponi.
Informationen sammanställs i en databas som i dagsläget innehåller ca. 30 000 poster.
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Sammanställning befintliga analysdata, analoga och digitala
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Provtagning och analys av borrkärna
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Provtagning och analys av gruvavfall
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En ny kemisk databas MALMKEMI-db
•
•
•
•

Leta efter fyndigheter som tidigare betraktades som oekonomiska
Undersöka förekomsten av grundämnen som tidigare var ointressanta
Analysera korrelationer mellan olika metaller
Påvisa skadliga och hälsovådliga grundämnen
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God potential att hitta brytvärda förekomster
Det finns malmberäknade tillgångar av ett flertal kritiska metaller och mineral
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Borrkärna

Borrkärna

Co_pc
Pt_ppm
Pd_ppm
W_pc
Be_ppm
Ga_ppm
Ge_ppm
In_ppm
Li_pc
Ta_ppm
REE_pc
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99:e percentilen 95:e percentilen
0,18
0,07
0,2
0,06
0,78
0,29
0,56
0,18
240
12
120,5
31,7
63,3
14
18,1
5,16
0,65
0,31
215
37
2,93
0,22
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Sandmagasin

Block & häll

Sandmagasin
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Block & häll
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http://resource.sgu.se/produkter/regeringsrapporter/2018/RR1801.pdf
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Fortsättningen..
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Digitalisering och systematisering
• Fortsatt digitalisering av analoga data från borrhålsprotokoll och prospekteringsrapporter
• Fortsatt systematisering av digitala data från prospekteringsrapporter och andra källor
Provtagning av bergmaterial
• Borrkärnor
• Varphögar och mineraliseringar, block, häll
• Arkiverade malmstuffer
Provtagning av sandmagasin
• Fortsatt översiktlig provtagning av sandmagasin, det är många kvar
• Eventuellt systematisk provtagning av utvalda sandmagasin, borrning
Samarbete
• Bergskraft, manual för provtagning, ytterligare/utökad provtagning, köp av data.
• Luleå tekniska universitet, samarbete om potential/metoder för utvinning ur gruvavfall

Nya områden
Projektet har identifierat en del nya områden, utanför de klassiska malmdistrikten, områden som bör dokumenteras
bättre:
• Dalagraniten och liknande områden med kända greisenmineraliseringar
• Mer om Viscaria och liknande grönstensmineraliseringar
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Kvarvarande malm i utvalda objekt
• Rektifiering av gruvkartor för att uppskatta brytningsdjupet
• Flyggeofysik/markgeofysik/gravimetri för att bestämma malmens djupgående
Analys
• Undersöka samband mellan carrier och minor metals, ex.vis Zn-In, P-REE
Diskussion av metallurgiska/processtekniska faktorer som påverkar utvinningspotentialen
• Malmtyper, mineralogi
• Processering och utvinning
Information
• Se till att materialet görs fritt och lätt tillgängligt via karttjänst med bra sökfunktion
• Bergforskdagarna i Luleå 16 maj
• SveMin
• Gruvbolagens miljöavdelningar
• Gruv- och prospekteringsbolag, seminarium i Malå?
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Hjälp från gruvindustrin

Anrikningsverk i drift
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Gruvor i drift
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GRUVA

LÄN

INNEHAVARE

KOMMUN

KONCESSIONS MINERAL

I DRIFT SEDAN

Aitik

Norrbottens län

Boliden Mineral AB

Gällivare

guld, koppar, silver

1968

Björkdalsgruvan

Västerbottens län

Björkdalsgruvan AB

Skellefteå

guld, koppar, silver

1989

Garpenberg

Dalarnas län

Hedemora

bly, guld, koppar, silver, zink

1200-talet

Gruvberget

Norrbottens län

Boliden Mineral AB
LuossavaaraKiirunavaara Aktiebolag
Boliden Mineral AB
LuossavaaraKiirunavaara Aktiebolag
Boliden Mineral AB

Kiruna

järn

Skellefteå

bly, guld, koppar, silver, zink

Kiruna

järn

Lycksele

bly, guld, koppar, silver, zink

1940

Lindesberg

bly, silver, zink

1993, 2004

Gällivare

järn

Norsjö

bly, guld, koppar, silver, zink

2000

Kankbergsgruvan Västerbottens län

2010
2012
1860-talet

Kiirunavaara

Norrbottens län

Kristineberg

Västerbottens län

Lovisagruvan

Örebro län

Malmberget

Norrbottens län

Maurliden

Västerbottens län

Lovisagruvan AB
LuossavaaraKiirunavaara Aktiebolag
Boliden Mineral AB

Renström

Västerbottens län

Boliden Mineral AB

Skellefteå

bly, guld, koppar, silver, zink

1948

Zinkgruvan

Örebro län

Askersund

bly, koppar, silver, zink

1700-talet

Mertainen

Norrbottens län

Kiruna

Järn

Leveäniemi

Norrbottens län

Zinkgruvan Mining AB
LuossavaaraKiirunavaara Aktiebolag
LuossavaaraKiirunavaara Aktiebolag

Kiruna

Järn

SUMMA
14 Metallgruvor

1820-talet

2015
1964-1983
2015 åter start

Namn

Innehavare

Viscaria K nr 7

Avalon Minerals
Viscaria AB

Nylund K nr 1

Björkdalsgruvan AB

Areal (ha) Giltig från

Giltig till

Län

Mineral Status

63,81

2018-03-26 2043-03-26 Norrbottens län

koppar

73,47

Västerbottens
2018-01-30 2043-01-30
län

guld

Gällande,
överklagandetid

Gällande, laga kraft

Namn
Stekenjokk K nr 1

Innehavare
Vilhelmina Mineral AB

Areal (ha)
325,02

Län
Jämtlands län,
Västerbottens län

Kartblad

Mineral

Status

23E

bly, guld, koppar, silver, zink

Ansökt

lantan, nefelinsyenit, niob, yttrium,
zirkonium
Ansökt

Norra Kärr K nr 1

Tasman Metals AB

47,2996

Jönköpings län

7E

Liikavaara K nr 2

Boliden Mineral AB

47,46

Norrbottens län

28K

guld, koppar, molybden, silver

Ansökt

Kristineberg K nr 6

Boliden Mineral AB

77,86

Västerbottens län

23I

bly, guld, koppar, silver, zink

Ansökt

Norrberget K nr 1

Björkdalsgruvan AB

25,28

Västerbottens län

23K

guld

Ansökt

Vilhelmina Mineral AB

164,18

Västerbottens län

23E

bly, guld, koppar, silver, zink

Ansökt

Björkdalsgruvan AB

61,27

Västerbottens län

23K

guld

Ansökt

Vindfall K nr 2

Svenska Bergsbruk AB
(publ)

6,1304

Gävleborgs län

13H

bly, koppar, silver, zink

Ansökt

Kallak K nr 1

Jokkmokk Iron Mines
AB

27I

järn

Ansökt

23G

flusspat

Ansökt

Levi K nr 1
Storheden K nr 1

Kyrkberget K nr 1

Tertiary Gold Limited,
c/o Tertiary Minerals plc

102,6492 Norrbottens län

184,13

Västerbottens län

