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Minnesanteckningar SGUs gruvnaringsrad 2019-09-30 

1. Inledning 
Ordforande Lena Soderberg halsade alla valkomna till motet. Darefter foljdes en kort 
presentationsrunda av alla deltagare. Inga ovriga fragor anmaldes och dagordningen faststalldes. 

2. Foregaende anteckningar 
Sametinget handlagger i storleksordningen 20-30 remisser per manad (inte ett 50-tal arligen). Detta 
kommer att andras. I ovrigt fanns inga synpunkter och foregaende minnesanteckningar godkandes. 

3. Information fran SGU 
Ordforande informerade om aktuellt lage pa SGU (se presentation i bilaga 1). 

Grundvattensatsningen ligger i mitten av sin levnad och kommer att ayslutas ar 2020. Satsningen 
kommer att ge utokat kunskapsunderlag om grundvatten coed utokat grundvattennat, battre prognoser 
av grundvattensituationen och met information i 3D for modellering av grundvatten. Medvetenheten 
om grundvatten och efterfragan pa information om grundvatten okar i samhOet. 

Samarbete med Trafikverket dar geologisk information tas fram i infrastrukturkorridoter for framtida 
jarnvagsutbyggnad. Vikdgt att detta samarbete kan fortsatta att utvecklas. Kommer utgota vikdga 
kunskapsunderlag vid kommande provningar. 

Sveriges geologiska undersokning 	 Tel: 018-17 90 00 
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SGU hat tillsammans med Naturvardsverket, Hays- och vattenmyndigheten och Statens geotekniska 
institut fatt ett trearigt regeringsuppdrag att oka kunskapen om fotorenade sediment. 

Kaj Lax berattade om vad som sker inom avdelningen Mineralresurser. Det finns ett starkt fokus framst 
pa omstallningsmetaller men aven cirkular ekonomi. Aven basmetaller ar viktiga i sammanhanget. SGU 
kommer tillsammans med Danmarks Tekniska Universitet att bygga ett nat av geomagnetiska 
matstationer i Sverige, i Danmark och pa Gronland for att battre kunna gora rymdvaderprognoser. Var 
berggrundskartering hat fortsatt fokus inom utvalda nyckelomraden i Bergslagen. Vad galler cirkular 
ekonomi sa hat vi tidigare haft regeringsupp drag med karakterisering av gruvavfall samt bygga upp 
databas med fokus pa historiskt gruvavfall. Det ar inte alldeles enkelt att ev. utvinna gruvavfall 
ekonomiskt, pga. lagstiftningen. 

Lena fortsatte med att beratta om SGU:s gemensamma mal som bl.a. identifierar vara intressenters 
behov. Oppna och gratis data, tillganghggora allt — blit en omstallning mentalt. Gallande 
informationssakerhet — inte manipulera vara data, det behovs kvalitetskontroll. 

Vidare informerade Lena att hon Idninar som GD nar hennes forordnande gar ut i januari 2020. 
TjHnsten som ny GD hat varit udyst pa regeringens webbplats och rekrytering pagar. 

Budgetproppen — SGU:s anslag inom Naringsliv (utgiftsomrade 24) blir som planerat ar 2020. Daremot 
ar utgiftsomtadet som helhet nedbantat. 

Asa Persson infonnerade kort om vad som hander pa Bergsstaten. Ett flertal nyanstallningar i Lulea. 
Manga overklaganden gallande undersokningsdflstand pa Osterlen. En bearbetningskoncession for 
naturgas hat lamnats in for ett omtade i Mora kommun. 

4. Information fran radets Iedamoter 
Stefan Romedahl (Boliden Mineral AB) patalade att tillstandsprocessen ar en mycket viktig fraga. Det ar 
manga beslut som gar till regeringen. Man behover zooma ut perspektivet — EU och globalt. Far vi 
(gruvnaringen) irate bedriva var verksamhet i Norden sa blir det inte hallbart i langden. Han efterfragade 
vad SGU gor i dessa ftagor? Fragan besvaras i pkt. 5. 

Stefan berattade sedan vidare vad som hander i Bolidens verksamhet i Sverige. Bade i Aitik och i 
Garpenberg pagar expansion av verksamheterna (Aitik 45 miljoner ton malm/ar och Garpenberg 3,0 
miljoner ton/ar). Dessa gruvverksamheter hat Tanga livslangder (life-of-mine, LOM). Det behovs (och 
ar en forutsattning) for att kunna gora stora investeringar. I Aitik finns en 700 m Lang el-trolley-stracka 
dar vissa gruvtruckar kor — sankt dieselforbrukning och darmed lagre CO2-utslapp. I Bohdenomradet 
finns utmaningar med mineraltillgangar — relativt korta LOM:s. 

Staffan Sandstrom (Zinkgruvan Mining AB) inledde forst med att informera om moderkoncernen 
Lundin  Minings  verksamheter i varlden. I Europa finns Neves-Corvogruvan (koppar, zink, bly och 
silver) i Portugal och Zinkgruvan (zink, bly och koppar) i Sverige. I Nordamerika (inns Eaglegruvan i 
Michigan (nickel och koppar) och i Sydamerika finns Candelaria (koppar, guld) i Chile samt den nyligen 
forvarvade Chapadagruvan (koppar och guld) i Brasihen. I Zinkgruvan utanfor Askersund i Narke bryts 
ca 1,4 miljoner ton malm per ar. Gruvan hat for narvarande en 10-ars livslangd (LOM). Under 2019 
kommer ca 180 miljoner svenska kronor att investeras i prospektering i omradet. 

Uwe Fortkamp (Naturvardsverket) som Hr chef pa hallbarhetsenheten berattade kort om den 
miljomalsatgard om omstallningsmetaller som gors tillsammans med SGU. Han informerade vidare om 
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att en vagledning om utvinningsavfallsforordningen kommer att publiceras under november 2019 dar 
samrad 

 
hat gjorts med bl.a. Bergsstaten, SveMin och SBMI. Naturvardsverket kommer narvara pa 

SveMin:s hostmote i slutet av november. 

Maria Engstrom (Tillvaxtverket) berattade om verkets 3-ariga uppdrag om att stotta 
naringslivsutveckling for 39 gles- och landsbygdskommuner (fran Torsby i soder till Haparanda i norr) 
inom bl.a. omradena digitalisering, kultur och attityder till foretag, attraktivitet — leva och bo saint 
kompetensutveckling. Tillvaxtverket (ITV) hat samarbete med Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) o:m att ensa bland till  standsblanketter. Den handbok for kommuner som star infora gruv- och 
taktsatsningar som TTV gjorde 2015 kommer att uppdateras. 

Margareta Groth (Vinnova) berattade att utlysningen inom STRIM (Strategiska innovationsprogrammet 
for svensk gruv- och metallutvinnande industri) Hr oppen t.o.m. 15 november 2019. En utvardering av 
forsta generationens innovationsprogram kommer att rapporteras i december 2019. Raw Materials 
Week i Bryssel sker i ar 18-22 november. Margareta patalade att det at viktigt med narvaro av industrin. 
Brasilianska innovationsveckan i Sverige sker 7-11 oktober med temat "Sustainable Mining". For 
Vinnova innebar budgetpropositionen en nedskarning med ca 250 miljoner svenska kronor per *at. 
Vinnova kommer att lamna inspel ("samverkan och system") till forsknings- och 
innovationspropositionen dar synpunkter ska inlamnas senast sista oktober 2019. 

Brita Iren Thomasson (Sametinget) informerade om att det (inns en standig konkurrens om 
markanvandningen for samebyarna. Olika underlag om markanvandning finns att tillga (Irenmark och 
rnbruksplaner, RBP, dar det senate ar samebyns egendom). Renbruksplaner hat tagits fram med hjalp 
av fjarranalys (GIS), GPS pa renar och faltinventeringar. Det overgripande syftet Hr att ge samebyarna 
ffirutsattningar att pa ett for utomstaende begripligt satt beskriva sin markanvandning. Sametinget ingat 
som intressent och central myndighet i den strategi for hallbat vindkraftsutbyggnad som Energi-
myndigheten och Naturvardsverket tillsammans ska to fram. Fyra samebyar hat ingatt i ett pilotprojekt 
for klimatanpassning tillsammans med lansstyrelsen Nortbotten. Ytterligare tva samebyar kommer att 
involveras i det arbetet dar aven Sametinget ingar. 

Hakan Pihl (Nordkalk) berattade att bolaget irate kommer att driva den tattsliga processen rorande 
Natura 2000-utpekandet i Bunge vidare till  Eu.ropadomstolen i Strasbourg. Den 1 april 2019 meddelade 
hogsta domstolen att de ayslog Nordkalks ansokan om ptovningstillstand for Bungetakten, vilket 
innebar att Mark- och miljooverdomstolens nekande dom fran den 11 september 2018 vann laga kraft. 
Kalksten behovs fortfarande och nu importerar Sverige fran Syd- och Mellaneuropa istallet. Nordkalk 
kommer att varsla uppemot 200 personer under hosten 2019. Mark- och miljodomstolens dom den 27 
maj 2019 om utokad taktverksamhet vid Klinthagen pa Gotland hat ovetklagats av Naturvardsverket. 

Pierre Heeroma (LIKAB) informerade kort om den nya tolkningen av Kirunamalmen (som irate 
fortsatter mot djupet med samma volymer som tidigare hat trotts forutom i norr). Prospektering pagar 
fot fullt fot att forlanga livslangden pa Kirunagruvan. Den nuvarande huvudnivan 1 365 in hat en 
livslangd till ca ar 2035. LKAB hat en fordubblad prospekteringsbudget i ar jamfort med 2018. I 
Malmberget finns battre forutsattningar men infrastrukturen ar samre pga. flertalet olika mahnktoppar. 
I Svappavaara ligger prospekteringen pa en lagre niva men LKA.B undersoker mojhgheterna att ga 
underjord i Gruvberget. Pierre berattade vidare att stadsflytten i Kiruna pagar for fullt. Hybtit-projektet 
om fossilfri stalprodukdon dar LKAB, SSAB och Vattenfall Hr partners gar som planerat. LI~AB:s 
projekt for nasta generations underjordsbrytning, SUM (Sustainable Underground Mining) pagar fot 
fullt dar bl.a. Epiroc, ABB och Volvo ocksa ingar. Han patalade ocksa att tills tandsprocessen ar 
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problematisk. Pierre lyfte ocksa fragan om att riksintressen for mineralfyndigheter borde omfatta stotre 
omr0 den (t.ex. malmprovinset). Det finns forutsattningar att gora det enligt honom. 

Maria Suner Fleming (SveMin) som nyligen borjat pa brans chorganisationen inledde med att betona 
betydelsen av att det finns en gruv- och mineralnaring i Sverige. Vidare informerade hon att SveMin 
nyligen hat lanserat en kompetensfardplan. For branschen ar kompetens en mycket viktig fraga men 
aven en utmaning. SveMin:s miljokonferens med temat "Gruvavfall — Resurs och utmaning for en 
hallbat framtid" kommer hallas i Skelleftea 2-3 oktober 2019. SveMin kommer ocksa lamna inspel pa 
forsknings- och innovationspropositionen. SveMin hat ocksa slutfort projekt om sparbarhet av 
metaller. Maria berattade ocksa att EU-lagstiftningen inom vissa omraden (t.ex. vattendirektivet) 
innebar svarigheter att bedriva gruvverksamhet i landet. 

Kaj Lax svarade pa Pierres fraga att SGU redan hat utvidgat tolkningen av fyndighet. Det behovs aven 
infrastruktur fot att kunna utnyttja fyndigheten. Vidare namnde han att SGU hat geologiskt underlag 
for att gora s.k. "prospectivity mapping" men att det blir svart att kunna avgransa malmprovinser som 
riksintressen. Han nande ocksa att det hat pa m 	 gatt/pagar arbeten om mineralresurser kopplat till 
markanvandning inom EU. Ordforande informerade aven att det inom Miljoxnalsradet (inns en atgard 
om hur vi ska forse samhallet med planeri.ngsunderlag. Stefan Romedahl menade att 
riksintressesystemet i princip ar bra utan det ar avvagningen (mellan olika intressen) som ar 
problematisk. Pa EU-niva ar inte heller gruvindustrin sarskilt kand. Kaj ayslutade med att saga att 
riksintressesystemet inte ar nagot "pax-system". Man kan 1agga fler (olika) riksintressen i samma 
omrade. 

5. Workshop —  MineFacts 
Erika Ingvald inledde forst med att beratta vad SGU gor nar det galler dUstandsfragot (se presentation i 
bilaga 2, aterkoppling fran fragan i pkt 4). Det ar gemensamma utmaningar for hela industrin (och 
samhallet), t.ex. infrastruktur for kommande elektrifieringar. Lena informerade att vi hat samverkan 
med andra myndigheter (t.ex. Naturvardsverket, Energimyndigheten) dar vi sprider kunskap om 
gruvnating. Elektrifieting (och batteriproduktion) kan fungera som dtaglok nar det galler 
ravaruffitsorjningen. Inom Miljornalsradet finns en atgard om elektrifiering dar ocksa koppling finns till 
ravaruforsorjning. Maria Engstrom framholl att det Hr viktigt att trycka pa behovet t.ex. i den av 
regeringen nyligen annonserade elektrifietingskommissionen som ska paskynda arbetet med en 
elektrifieting av transportsektorn. Stefan Romedahl betonade vikten av att fa med alla relevanta aktorer 
och att man behover ha ett europeiskt perspekdv men aven ett globalt. 

Sedan berattade Erika kort om bakgrunden bakom MineFacts och det tillaggsprojekt som nu SGU ska 
gora samt upplagget for workshopen. Det (nuvarande) svenska materialet fines att laddas ned som pdf 
pa SGU:s webbplats: http: //resource. sgu. se  /produkter /broschyrer/MineFacts swe.pdf 

Radet delades sedan in i tva grupper och hade som uppgift att svara pa foljande fragor: 

• At bakgrundsbeskrivningen i MineFacts idag tillrackligt tydhg eller finns det nagot som behover 
a.ndras ellet kompletteras? 

• Vilka fragor set ni som vikdga att vi forsoker besvara ur ett markanvandningsperspekdv, 
speciellt med hansyn till olika intressegrupper (t.ex. markagare men aven andra). 

• Finns det nagra fragor som inte at belyst men som behover belysas? 
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• Idag kommunicerar vi materialet framst via webben samt nar vi haller informationstillfallen 
(t.ex. med lansstyrelser, kommuner) — ar det tillrackligt eller behover titta pa andra former 
ocksP 

Grupperna redovisade sammanfatttvngsvis foljande: 

• Samhallsnyttan (behovet) av metaller och mineral behover lyftas meta, vat de anvands och 
varfor gruvor behovs. 

• Vissa faktatexter om t.ex. rennaring behover goras om. 

• Globala perspektivet saknas — marknad, geopohtik, strategiska dUgangar m.m. 

• Avsnitt om industrimineral/ballast saknas generellt. 

• Lyfta fram de innovationer som redan goys — "gruvkluster" 

• Interaktiv processkarta — kunna klicka i vem man ar och fa visualiserat processes, granssnitt 
m.m. (ex. jag ar kommunpolitiket, handlaggare pa 1st, foretag, markagare m.fl.). 

• Visualisering av markanvandning (even andra "markanvandningskonflikter" t.ex. 
jordbruksmark). 

6. Ovriga fragor 
Inga ovriga fragor anmalda. 

7. Kommande mote 
o Sekreteraren skickar ut en kallelse i Doodle pa nagra fotslag pa motestider, preliminart nagon gang 

under april 2019 i Uppsala. Sekreteraren informerade even om att datum for hostmotet Hr fastspikat, 14 
oktober 2020, da ett gemensamt mote med alla SGU:s anvHndarrad kommer att hallas. 

8. Avslutning 
Ordforande tackade alla deltagare for visat intresse samt for intressanta och spannande diskussioner. 



Aktuellt läge 
GD Lena Söderberg 2019-09-30

Bilaga 1
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Aktuellt läge
Mark och grundvatten:

• Fokus på extrasatsningar inom 
grundvattenkartering

• Utbyggnad av grundvattennätet 

• Stor satsning på geodata i 3D  

• Större samarbete med SMHI avseende 
modellering av grundvattennivåer.

Samhällsplanering:

• I samarbete med Trafikverket kartering av 
berggrund, jordarter och grundvatten i korridorer 
för framtida järnvägsutbyggnad. 

• Regeringsuppdrag: Öka kunskapen om förorenade 
sediment, 2019-2021 

Gemensamma mål:

• Geodatastrategin
• Nå ut och nå in
• Geodata i 3D
• Processer
• Informationssäkerhet

Mineralresurser:

• Fokus på omställningsmetaller och 
cirkulär ekonomi. 

• Uppbyggnad av ett geomagnetiskt 
variometer-nätverk i mellan- och södra 
Sverige för att observera rymdväder

• Uppdrag att identifiera särskilda riskområden för 
ras, skred, erosion och översvämning som är 
klimatrelaterade (SGI)



Lagstiftningsfrågor
Gruvnäringsrådet, Erika Ingvald 2019-09-30

Bilaga 2
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Vad gör SGU med tillståndsfrågorna
• Löpande dialog med regeringskansliet

• Riksdagen – besök i utskott, frukostar

• Samverkan med NV om att främja tillgång till innovationskritiska frågor

+ Gruvavfallsstrategi, 

• Samverkan med Energimyndigheten (liknande problem som mineralsidan)

• Workshops lst/kommuner  om råvarubehov och lagstiftning

• MineFacts – dialog med kommuner i N-botten, V-botten

• Remisser, dialog med lst

• Gruvdialog (IVL) – NV, SveMin, HaV

• Dialog med LRF

• FN – UNECE - EGRM

• EU – dialog med kommissionen, deltagande i projekt, t.ex. Minland, RMI

• Dialog med SveMin, bolag 

• Pekar ut riksintressen
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