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Skriv rubrik här 

1. Inledning 
Ledamöterna hälsades välkomna och sammanträdet förklarades öppnat. 

2. Dagordning och föregående protokoll 
Dagordningen godkändes och föregående anteckningar lades till handlingarna. 

3. Presentationer från rådets ledamöter 
SMA Mineral AB, Krister Backlund 
SMA arbetar just nu mycket med nytt tillstånd i Klinte för utvidgad aktivitet. De upplever att det är 
svårt med tillstånd och finns mycket motstånd på Gotland – det handlar främst om transporter, damm, 
buller och vattenfrågor. De arbetar även på finska sidan nära Haparanda och i andra delar av Sverige 
men generellt är det låg aktivitet på prospekteringen, bland annat då konkurrens kommit från 
Mellaneuropa. 

EMX Royalty Corp., Hein Raat 
Hein berättade om EMXs affärsmodell som ser lite annorlunda ut från andra bolag. EMX arbetar med 
att utveckla projekt, royalties, tillsammans med partners. EMX innehar näst flest undersökningstillstånd 
i Sverige efter Boliden, och bedriver aktiv prospektering i både gruvnära områden och nya områden 
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(greenfield). De har nyligen avslutat borrprogram i centrala Bergslagen även köpt ett hus i Malå, där de 
spenderar mycket tid i borrkärnearkivet. EMX bedriver även verksamhet i flera andra delar av världen, 
bland annat Norge. 

LKAB, Jan-Anders Perdahl 
LKAB jobbar intensivt med att utveckla stora delar av verksamheten för att vara kompatibla med den 
nya PERC-standarden. Det pågår även mycket arbete i Kiruna, där de bland annat dubbelkollar om det 
finns mer malm under södra Kiruna. Idag räcker produktionen till 2030, men mer behövs. Det pågår 
även arbeten vid Malmberget och Gruvberget med borrprogram som planeras vara klara senast 2023. 
Investering i borrprogrammen har fördubblats sedan 2018.  

Jan-Anders berättar även om oro kring tillståndsprocessen – bland annat kring äldre dammar som med 
tiden har blivit omringade av Natura2000-områden. Detta gör det svårt att utöka dammen, vilket i sin 
tur kan leda till att en ny damm måste göras vilket skulle ta större landmassor i anspråk och vara dyrare 
att göra. Även undersökningstillstånd är problematiskt och tar lång tid, särskilt under eller i närhet till 
samhällen.  

Zinkgruvan, Anja Hagerud 
Vid Zinkgruvan har prospekteringen också ökat; i år planeras 70 000 meter kärna borras, bland annat 
på stora djup. För att kunna lagra dessa behövs större kärnarkiv, som nu byggs ut för att fördubbla 
kapaciteten. Bland annat blir arkivet halvautomatiskt och Zinkgruvan hoppas det räcker fram till minst 
2028. 

Leading Edge Materials (LEM), Magnus Leijd 
Just nu fokuseras stora delar av arbetet med processutveckling för att ta fram ultraren grafit för 
litiumjonbatterier. Samtidigt jobbar LEM med ansökan till Norra Kärr, då Länsstyrelsen vill se en 
kompletterande Natura2000-ansökan. LEM prospekterar även efter litium i Bergby norr om Gävle. 
Borrning gjordes i Bergby under 2017, nu pågår metallurgiska tester. Magnus berättar även att LEM har 
projekt i Rumänien för kobolt/nickel.  

Boliden, Jonas Wiik 
Även Boliden satsar stort på prospektering, med ungefär 80 procent av verksamheten i gruvnära 
projekt. Fokus i Norrbotten ligger på Aitik, Nautanen och satellitfyndigheter. Det pågår även aktivitet i 
Skellefteåfältet/Bolidenområdet vid Rävliden/Kristineberg, Rakkejaur/Näsliden, Holmtjärn, Maurliden, 
Sandliden, Boliden, Renström och Kankberg. I Bergslagen fokuserar bolaget främst på 
Garpenbergsområdet och Svärdsjö, där borrprogram nyligen avslutats. Boliden har även några 
greenfield-projekt, bland annat Rautusakara nära Kiruna och Gallaberget nära Boden.  

Vid Tara på Irland pågår prospektering för att hitta närliggande fyndigheter. I Finland pågår 
prospektering kring Outokumpufältet och Kevitsa. 

Flygmätningar som började 2018 fortsätter under 2019. Geofysikdata samlas in under 6-8 veckor 
genom att flyga lågt över stora områden, främst i och norr om Bolidenområdet. Boliden försöker 
informera mer denna gång, via radio, tv och genom att knacka dörr. Detta gäller främst när de ska flyga 
över samhällen eller djur. 

Agnico Eagle, Roman Hanes 
Roman berättade om Agnico Eagle, som bland annat innehar den största guldgruvan i Europa. I 
Sverige fokuserar de främst på guld i Barsele. Barseleprojektet består av tre malmzoner med guld både i 
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intrusiva bergarter samt i VMS (vulkanisk massiv sulfid). Under 2019 planerar bolaget att göra omkring 
11 000 meters av diamantborrning med fokus på VMS-fyndigheter och guld. I vintras så färdigställdes 
en ny resursberäkning av fyndigheten som gav omkring 30% ökning av resurserna. 

Svemin, Kerstin Brinnen 
Svemin kommer att få en ny VD, Maria Sunér Fleming. Samtidigt ersätter och stärker Svemin upp sin 
personalstyrka. Kerstin berättar även om en ny informationskampanj som Svemin kommer starta, 
främst med fokus mot unga i städer.  

Mineral Prospektering i Sverige (MPS), Jim Coppard 
MPS är ett litet prospekteringsbolag baserat i Malå. De fokuserar på prospektering i Sverige, främst 
koppar. Jim berättade att de främst arbetar med två projekt just nu, Huornaisenvuoma och Painirova i 
närheten av Kiruna. I båda projekten har MPS samarbete med OZ Minerals Ltd från Australien. 

4. Information om nytt projekt inom miljömålsrådet samt erfarenheter från vårens 
Mineralforum och högnivåmöte i Luleå. 

Erika Invald bjöds in via Skype för att berätta om ett nytt projekt inom miljömålsrådet med fokus på 
hållbar framställning av mineral för grön framtid. I projektet ska SGU i samverkan med 
Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Länsstyrelserna samt i samråd med gruvnäringen identifiera 
vägar framåt för hantering av målkonflikter avseende utvinning och återvinning av mineral för en grön 
framtid.  

Projektet har ett kommunikativt och ett utredande uppdrag. Den kommunikativa delen ska öka 
förståelsen för de värdekedjor som behöver fungera för att vi ska kunna bidra till grön omställning, till 
att uppnå Parisavtalet och Agenda 2030.  

Den utredande delen kan indelas i två delar. Den ena ska identifiera hinder och vid behov föreslå 
ändringar i styrmedel för att skapa en mer effektiv och säker tillståndsprocess, för alla sakägare, samt 
göra internationella utblickar mot länder som infört i sina tillståndsprocesser en prövning av hur man 
bidrar till att lösa de globala utmaningarna. Den andra delen ska fokusera på förbättrade flöden för 
metallåtervinning och återanvändning. 

Erika berättade även om det Mineralforum som genomförts i Luleå 4-5 juni. Första dagen var en öppen 
dag som innehöll föreläsningar och workshops om gruvor och svårigheter att öppna gruvor i Sverige. 
Andra dagen var ett högnivåmöte med bland annat företrädare för EU, Näringsdepartementet, företag 
och myndigheter. 

5. Allmän information från SGU 
Lena informerade kort om vad som pågår just nu på SGU. Bland annat ligger stor fokus på 
extrasatsningar inom grundvattenkarteringen, utbyggnad av grundvattennätet och satsningar på geodata 
i 3D. Det pågår även ett samarbete med Trafikverket med kartering av berggrund, jordarter och 
grundvatten i korridorer för framtida järnvägsutbyggnader. 

a. Information från Bergsstaten 
Åsa berättade om de informationsmöten som GD, avdelningen för mineralresurser och Bergsstaten 
haft med länsstyrelser och kommuner i län där prospektering pågår. Informationsmötena görs som ett 
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led i att hantera de frågor som uppstår i samband med prospektering i framförallt ”nya” områden där 
prospektering inte förekommit tidigare eller på lång tid. Som en följd av att prospektering aktualiserats i 
högre grad i södra Sverige har överklagandena skjutit i höjden. Under 2018 överklagades en tredjedel av 
de beviljade undersökningstillstånden. Det har resulterat i mycket arbete på Bergsstaten.  

Åsa berättade även om att hon och Lena blivit inbjudna till miljö- och jordbruksutskottet för att 
informera om mineralärenden och annan verksamhet på SGU. Frågor som togs upp av åhörarna 
handlade bl a om ersättningsformer, rennäringslagen och undersökningstillståndens eventuella påverkan 
på fastighetsvärdena. 

b. Information från avdelningen Mineralresurser 
Ildikó berättade om den verksamhet som bedrivs på avdelningen Mineralresurser på SGU, bland annat 
om de karteringar som görs. Aktuella aktiviteter är främst i Bergslagen med fokus på nyckelområden 
(malmnära), tematiska undersökningar regionalt, kritiska råvaror, inventering och dokumentation av 
malmer och industriella mineral samt markgeokemiska provtagningar.  

Ildikó informerade även om en ny rapport om sällsynta jordartsmetaller i Sverige som nyligen släpptes 
på SGUs websida samt regeringsuppdraget om kartläggning av innovationskritiska metaller och 
mineral.  

Det pågår även geofysiska mätningar i flera delar av Bergslagen, bland annat flyggeofysik över främst 
Dalarna och Gävleborgs län. Data för dessa mätningar släpps i slutet på året. 

6. Workshop: Hur kan vi öka förståelsen för prospektering och gruvor i Sverige, 
både hos allmänhet, berörda och beslutsfattare? 

Rådet höll en workshop med temat ”Hur kan vi öka förståelsen för prospektering och gruvor i Sverige, 
både hos allmänhet, berörda och beslutsfattare?”. Pontus pratade inledande om de satsningar som 
gjorts på SGU, bland annat om det regeringsuppdrag som gjordes 2014-2016, ”Att öka kunskapen om 
geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt, DNR: 317-1828-2013, RR:2017”, samt EU-
projektet MineFacts – en faktasamling om gruvverksamhet, tillståndsprocesser, ekonomi och miljö. En 
utblick gjordes även i studier utav olika universitet, samt några urklipp från olika tidningsartiklar. 

Rådet delades upp i två slumpade grupper för att diskutera följande frågor, med fokus på att identifiera 
frågor att ta upp på kommande möten: 

• Hur kan vi öka förståelsen för prospektering och gruvor i Sverige, både hos allmänhet, berörda 
och beslutsfattare? 

• Vad kan göras på kort och lång sikt? Vad kan företagen göra, och vad kan myndigheterna göra? 

• Hur kan vi själva påverka med egna initiativ och projekt, samt vad måste vi driva vidare i 
exempelvis lagstiftning och större sammanhang? 

• Vad ska prioriteras? 
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Rådet hade en bra diskussion i de båda grupperna, kortfattade urklipp från diskussionerna ses nedan i 
punktform: 

• Svemins kommande informationsprojekt är en välkommen satsning, rådet hör gärna mer om 
det. 

• MineFacts är ett bra initiativ, viktigt med opartisk information om prospektering, gruvor, 
tillstånd och hållbarhet, till exempel för att ge ut i samband med arbetsplaner eller annan 
information till allmänhet och berörda. 

• Utbildningsinsatser för skolan är viktiga på lång sikt. 

• Bra med de insatser SGU och Bergsstaten gjort vid Länsstyrelser, kommuner, miljömålsrådet 
och nu senast i miljö- och jordbruksutskottet – viktigt för att alla ska ha bra förståelse för att ta 
beslut och påverka. 

• Viktigt att vi har en tydlig retorik inför media, mineralnäringen kan hjälpa till med att ta fram de 
material som behövs för att möta samhällets behov, i synnerhet i en omställning till grön 
teknologi. Vi måste jobba på att ändra synen på mineralnäringen som gammaldags. 

• Natura2000 och vattendirektivet är svåra att arbeta med idag, det finns problem med 
implementeringen av lagstiftningarna. Olika intressen måste kunna verka i samråd, och 
lagstiftningar om naturskydd, vatten och mineralnäring måste vara kompatibla med varandra. 
Det är viktigt att diskutera och kommunicera om detta problem. 

• Ersättningsmodellen för prospektering och gruvverksamhet kan diskuteras vidare, kan den 
fördelas annorlunda för att skapa bättre förståelse? 

• Myndigheterna behöver bli bättre på att sprida information. 

• Myndigheterna måste våga ta beslut och vara mer likriktade. Processer tar tid då olika 
myndigheter har olika uppfattning. 

• Ansvaret för allmän kunskap om geologi, prospektering och gruvdrift borde ligga hos SGU, 
inte industrin. 

• De stora gruvbolagen har muskler att jobba med dessa frågor, men de mindre 
prospekteringsbolagen har det svårt – problematiken minskar Sveriges attraktivitet som 
prospekteringsland, speciellt för de små bolagen. 

SGU tar med sig inslagen från ledamöterna in i ytterligare diskussioner, och bjuder in till att diskutera 
dessa frågor vidare vid framtida möten. 

7. Diskussion: Prospekteringsrådets roll och ledamöternas förväntningar 
Då rådet har ett flertal nya ansikten och organisationer så öppnade SGU upp för en diskussion om 
prospekteringsrådets roll och ledamöternas förväntningar. Lena förklarade kring varför 
prospekteringsrådet finns, bland annat för att skapa en plattform för dialog mellan myndigheten och 
näringen. Rådet är en effektiv kanal för att informera om aktuella aktiviteter på SGU som är av intresse 
för näringen, samtidigt som ledamöterna har möjlighet att ge input och förslag. 
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Efter Lenas presentation så välkomnades ledamöternas syn på rådet. Nedan följer ett urklipp från 
diskussionen: 

• Prospekteringsrådet är en bra plattform där näringen får möjlighet att ställa frågor och få svar. 

• Bra att kunna nätverka med de andra bolagen. 

• Bolagen jobbar gärna närmare SGU i kartläggningen, bland annat genom att dela och ta emot 
data vilket gynnar alla. Tar gärna fram samarbetsformer. 

• Bra med möjlighet att påverka kartläggningen. 

• Bra sammansättning av rådet. 

• Rådet spenderar mycket tid på information om olika saker, behöver mer tid att diskutera 
aktuella frågor. Bra inslag med workshops de senaste mötena, det har varit mer dynamiskt på 
senaste tiden vilket är positivt. 

• Behöver fler mindre prospekteringsbolag. 

SGU tar med sig inslagen i det fortsatta arbetet med rådet och tackar ledamöterna för deras 
engagemang. 

8. Övriga frågor 
En övrig fråga om markanvisning meddelades, men flyttades till nästa möte på grund av tidsbrist. 

9. Nästa möte 
Datumet för nästa möte är fastslaget till 21 november. Mötet föreslogs ske i Malå, vilket togs emot 
positivt. Möjligheter till att förlänga mötet för att ta med ett fält- eller studiebesök efterfrågades. 
Sekreterare utforskar möjligheterna och meddelar ledamöterna så snart som möjligt efter sommaren. 
Till dess ombeds alla ledamöter att boka 21 november i sina kalendrar. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________ 
Lena Söderberg Pontus Westrin 
Ordförande  Sekreterare 
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Current EMX partners

Koonenberry Gold
Pty Ltd.



Global Asset Portfolio
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Scandinavian Royalty Generation Properties

• The Frasier Institute Policy Perception Index consistently ranks 
Scandinavian countries amongst the top global jurisdictions for 
exploration investment

• Acquisition opportunities compiled during downturn which then 
came open in 2015 and 2016

• EMX aggressively growing the portfolio:

- Polymetallic VMS, CRD and IOCG projects

- Intrusion-related/orogenic lode gold projects

- Ni-Cu-Co projects w/ Au and PGE credits

• Røstvangen and Vakkerlien optioned to Playfair Mining Ltd.B1

• Four polymetallic projects sold to Norra Metals for shares and 
royalty interestsB2

• Slättberg sold to Sienna Resources for shares and a royalty 
interestB3

• Eight projects sold to Boreal Metals and Boreal Energy Metals 
for shares and royalty interestsB4

• Riddarhyttan IOCG and massive sulfide project optioned to 
South32B5

• Gold Line project sold to Gold Line Resources



LKAB

SGU Prospekteringsråd
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Specialister           
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Kiruna 

Karin Lindgren

Svappavaara

Emma Falksund

Malmberget

Ben Pladdy
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Jan-Anders Perdahl
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Malmberäkning

Lewis Wild

NEW ORGANISATION FROM 20190101



ACTIVITIES

• Implementation of Perc reporting standard, ready 2020

• Exploration drift and drilling at Kiruna North

• Drilling below KUJ 1365

• Malmberget drilling below 1250

• Gruvberget deep-drilling

• Leveäniemi drilling

3



KIRUNA NORTH

4



GRUVBERGET 2019

5

▪ Drilling at depth

Hematit

Magnetit



Boliden Exploration
- Securing the Life of Mines and possibilities for growth

Jonas Wiik

Exploration Director

Boliden Mines



Sweden

▪ Aitik and Norrbotten (Cu, Au, Mo)

‒ Aitik, Nautanen, Rautusakara, Gallaberget, 
Laver

▪ Boliden area (Zn, Cu, Pb, Au, Ag)

‒ Rävliden/Kristineberg, Rakkejaur/Näsliden, 
Holmtjärn, Maurliden, Renström, Kankberg, 
Boliden, Sandliden 

▪ Garpenberg and Bergslagen (Zn, Cu, Pb)

‒ Garpenbergområdet, Svärdsjö

Irland (Zn, Pb)

▪ Meath (Tara area)

▪ Slievedart/Strokestown

▪ Midlands, Teck Boliden Alliance

Finland

▪ Outokumpu area (Cu, Ni, Au, Ag, Zn)

▪ Kevitsa (Ni, Cu, PGE)

Exploration
Active Areas (Q1-Q2 2019)



Boliden AMAG 2019

Survey information:

• Contractor: Thomson Aviation

• Flight time: 15th of June to 30th of 

September

• Estimated survey time: 6-8 weeks

• Survey direction: East-West

• 50m line spacing

• 500m tie line spacing

• ~35m flight height (over villages it will 

be more)
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Barsele projektet

18. June 2019 Stockholm
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The information in this presentation has been prepared as at April 2, 2019. Certain statements contained in this presentation constitute “forward-looking statements”
within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and “forward-looking information” under the provisions of Canadian
provincial securities laws and are referred to herein as “forward-looking statements”. When used in this presentation, the words “anticipate”, “could”, “estimate”,
“expect”, “forecast”, “future”, “plan”, “potential”, “will” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. Such statements include, without
limitation: the Company's exploration plans at the Barsele project; estimates of mineral reserves and mineral resources; statements regarding the Company’s ability
to obtain the necessary permits and authorizations in connection with its exploration, development and mining operations and the anticipated timing thereof;
statements regarding anticipated future exploration; and the anticipated timing of events with respect to the Company’s mine sites and statements regarding the
sufficiency of the Company’s cash resources and other statements regarding anticipated trends with respect to the Company's operations, exploration and the
funding thereof. Such statements reflect the Company’s views as at the date of this presentation and are subject to certain risks, uncertainties and assumptions,
and undue reliance should not be placed on such statements. Forward-looking statements are necessarily based upon a number of factors and assumptions that,
while considered reasonable by Agnico Eagle as of the date of such statements, are inherently subject to significant business, economic and competitive
uncertainties and contingencies. The material factors and assumptions used in the preparation of the forward looking statements contained herein, which may prove
to be incorrect, include, but are not limited to, the assumptions set forth herein and in management's discussion and analysis ("MD&A") and the Company's Annual
Information Form ("AIF") for the year ended December 31, 2018 filed with Canadian securities regulators and that are included in its Annual Report on Form 40-F for
the year ended December 31, 2018 ("Form 40-F") filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") as well as: that there are no significant
disruptions affecting operations; that production, permitting, development and expansion at each of Agnico Eagle's properties proceeds on a basis consistent with
current expectations and plans; that the relevant metal prices, foreign exchange rates and prices for key mining and construction supplies will be consistent with
Agnico Eagle's expectations; that Agnico Eagle's current estimates of mineral reserves, mineral resources, mineral grades and metal recovery are accurate; that
there are no material delays in the timing for completion of ongoing growth projects; seismic activity at the Company's operations at LaRonde, which reach more
than three kilometres below the surface where there are few resources available to model the geomechanical conditions, is as expected by the Company; that the
Company's current plans to optimize production are successful; and that there are no material variations in the current tax and regulatory environment. Many
factors, known and unknown, could cause the actual results to be materially different from those expressed or implied by such forward looking statements. Such
risks include, but are not limited to: the volatility of prices of gold and other metals; uncertainty of mineral reserves, mineral resources, mineral grades and mineral
recovery estimates; uncertainty of future production, project development, capital expenditures and other costs; foreign exchange rate fluctuations; financing of
additional capital requirements; cost of exploration and development programs; seismic activity at the Company's operations, including the LaRonde mine; mining
risks; community protests, including by First Nations groups; risks associated with foreign operations; the unfavorable outcome of litigation involving the Canadian
Malartic General Partnership; governmental and environmental regulation; the volatility of the Company's stock price; and risks associated with the Company's
currency, fuel and by-product metal derivative strategies. For a more detailed discussion of such risks and other factors that may affect the Company's ability to
achieve the expectations set forth in the forward-looking statements contained in this presentation, see the AIF and MD&A filed on SEDAR at www.sedar.com and
included in the Form 40-F filed on EDGAR at www.sec.gov, as well as the Company's other filings with the Canadian securities regulators and the SEC. Other than
as required by law, the Company does not intend, and does not assume any obligation, to update these forward-looking statements.

Forward Looking Statements
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AGNICO EAGLE 
MINES LIMITED

Some 8 operating mines globally in 3 countries (Canada, Finland, 
Mexico), about 10,000 employees
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BARSELE GULD PROJEKT

Agnico Eagle has a 55% interest with 
an option for an additional 15% 
interest through the completion of a 
pre-feasibility study. 

Located at the intersection of the Skellefte-belt and the Gold Line metallogenic trends in Sweden
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UNDERSÖKNINGTILLSTÅND MALMLETNING BARSELE

47 000 ha            Mars 2019

• 23 undersökningstillstånd
• 2 bearbetningskoncessioner
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FÄLTKARTERING 2015-2018 = 1 796 OBSERVATIONER BARSELE

2016 - 2018 = 1 796 samples
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YTMORÄNPROVTAGNING 2016-2018 = 1 567 PROVER BARSELE

2018 = 846 samples
2016 - 2018 = 1567 samples
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BOTTENMORÄNPROVTAGNING (BOT) 2016-2018 = 955 HÅL 
BARSELE

2018 = 434 holes
2016 - 2018 = 955 holes
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DIAMANTBORRNING 2015-2018 = 311 HÅL BARSELE

År 2015 2016 2017 2018
Hål 15 82 123 91
Meter 8 385 33 477 58 281 34 999
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SUMMERING UTFÖRDA ARBETEN BARSELE

• 1 796 fältobservationer regional berggrundskarteringar

• 1 567 Ytmoränprover

• 955 Bottenmorän-kaxborrhål

• 311 borrhål (135 142m, perioden oktober 2015 t.o.m december 2018)

• Geofysiska (IP-, EM-, MAG-, GRAV-mätningar för att undersöka potentialen mot djupet.

• Strukturgeologiska berggrundskarteringar vid Barselefyndigheten (jordavrymning)

• Miljö-, metallurgiska och geotekniska studier.

• Pluggning kapning av gamla borrhål
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GULD MINERALISERING BARSELE

Totalt 60 mineraliserade linser

Lateral och Vertikal utbredning = 3000m och 920m

Grid
2 000m x 2 000m
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UPPSKATTAD MINERALTILLGÅNG BARSELE

AVAN
CENTRAL

Totalt 60 mineraliserade linser 2018

SKIRÅSEN

36,58Mt at 1.82g/t Au for 2.14 Moz (66 804kg gold)
About +31% (511 811oz or 15 921kg) 

Total O/P + U/G (ind. and inf. category) Grid
300m x 300m
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2019 ARBETSPLAN ETAPP-1 BARSELE

2019
Budget = $US 3.9 miljoner
Cirka 11 000 m borrning
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2019 ARBETSPLAN ETAPP-2 BARSELE



Barsele projekt Geologer och Geotekniker

TACK !



Barsele projekt Arbetsledning och Konsulter

TACK !



Notes to Investors Regarding The Use of Mineral 
Resources

Cautionary Note to Investors Concerning Estimates of Measured and Indicated Mineral Resources

This presentation uses the terms "measured mineral resources" and "indicated mineral resources". Investors are advised that while those terms are recognized and required by
Canadian regulations, the SEC does not recognize them. Investors are cautioned not to assume that any part or all of mineral deposits in these categories will ever be
converted into mineral reserves.

Cautionary Note to Investors Concerning Estimates of Inferred Mineral Resources

This presentation also uses the term "inferred mineral resources". Investors are advised that while this term is recognized and required by Canadian regulations, the SEC does not
recognize it. "Inferred mineral resources" have a great amount of uncertainty as to their existence, and great uncertainty as to their economic and legal feasibility. It cannot be
assumed that all or any part of an inferred mineral resource will ever be upgraded to a higher category. Under Canadian rules, estimates of inferred mineral resources may not form
the basis of feasibility or pre-feasibility studies, except in rare cases. Investors are cautioned not to assume that any part or all of an inferred mineral resource exists, or is
economically or legally mineable.

Scientific and Technical Data

Cautionary Note To U.S. Investors - The SEC permits U.S. mining companies, in their filings with the SEC, to disclose only those mineral deposits that a company can economically
and legally extract or produce. Agnico Eagle reports mineral reserve and mineral resource estimates in accordance with the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum
Best Practice Guidelines for Exploration and Best Practice Guidelines for Estimation of Mineral Resources and Mineral Reserves in accordance with the Canadian securities regulatory
authorities' (the "CSA") National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). These standards are similar to those used by the SEC's Industry Guide
No. 7, as interpreted by Staff at the SEC ("Guide 7"). However, the definitions in NI 43-101 differ in certain respects from those under Guide 7. Accordingly, mineral reserve
information contained herein may not be comparable to similar information disclosed by U.S. companies. Under the requirements of the SEC, mineralization may not be classified as a
"reserve" unless the determination has been made that the mineralization could be economically and legally produced or extracted at the time the reserve determination is made. A
"final" or "bankable" feasibility study is required to meet the requirements to designate mineral reserves under Industry Guide 7. Agnico Eagle uses certain terms in this presentation,
such as "measured", "indicated", "inferred" and "resources" that the SEC guidelines strictly prohibit U.S. registered companies from including in their filings with the SEC.

Assumptions used for the December 31, 2018 mineral reserves estimate at all mines and advanced projects reported by the Company

Metal prices Exchange rates
Gold (US$/oz) Silver (US$/oz) Copper (US$/lb) Zinc (US$/lb) C$ per US$1.00 Mexican peso per 

US$1.00 US$ per €1.00

Long-life operations and 
projects

$1,150 $16.00 $2.50 $1.00

C$1.20 MXP16.00 US$1.15

Short-life operations –
Meadowbank mine, Sinter 
and Creston Mascota (Bravo) 
satellite operation at Pinos
Altos

C$1.25 MXP17.00 Not applicable

Upper Canada, Upper 
Beaver*, Canadian Malartic
mine**

$1,200 Not applicable $2.75 Not applicable C$1.25 Not applicable Not applicable

*The Upper Beaver project has a C$125/tonne net smelter return (NSR)
**The Canadian Malartic mine uses a cut-off grade between 0.37 g/t and 0.38 g/t gold (depending on the deposit)

NI 43-101 requires mining companies to disclose mineral reserves and mineral resources using the subcategories of "proven mineral reserves", "probable mineral reserves",
"measured mineral resources", "indicated mineral resources" and "inferred mineral resources". Mineral resources that are not mineral reserves do not have demonstrated economic
viability.



Notes to Investors Regarding The Use of Mineral 
Resources

A mineral reserve is the economically mineable part of a measured and/or indicated mineral resource. It includes diluting materials and allowances for losses, which may occur when the
material is mined or extracted and is defined by studies at pre-feasibility or feasibility level as appropriate that include application of modifying factors. Such studies demonstrate that, at the
time of reporting, extraction could reasonably be justified. The mineral reserves presented in this presentation are separate from and not a portion of the mineral resources.

Modifying factors are considerations used to convert mineral resources to mineral reserves. These include, but are not restricted to, mining, processing, metallurgical, infrastructure,
economic, marketing, legal, environmental, social and governmental factors.

A proven mineral reserve is the economically mineable part of a measured mineral resource. A proven mineral reserve implies a high degree of confidence in the modifying factors. A
probable mineral reserve is the economically mineable part of an indicated and, in some circumstances, a measured mineral resource. The confidence in the modifying factors applying to
a probable mineral reserve is lower than that applying to a proven mineral reserve.

A mineral resource is a concentration or occurrence of solid material of economic interest in or on the Earth's crust in such form, grade or quality and quantity that there are reasonable
prospects for eventual economic extraction. The location, quantity, grade or quality, continuity and other geological characteristics of a mineral resource are known, estimated or interpreted
from specific geological evidence and knowledge, including sampling.

A measured mineral resource is that part of a mineral resource for which quantity, grade or quality, densities, shape and physical characteristics are estimated with confidence sufficient to
allow the application of modifying factors to support detailed mine planning and final evaluation of the economic viability of the deposit. Geological evidence is derived from detailed and
reliable exploration, sampling and testing and is sufficient to confirm geological and grade or quality continuity between points of observation. An indicated mineral resource is that part of a
mineral resource for which quantity, grade or quality, densities, shape and physical characteristics are estimated with sufficient confidence to allow the application of modifying factors in
sufficient detail to support mine planning and evaluation of the economic viability of the deposit. Geological evidence is derived from adequately detailed and reliable exploration, sampling
and testing and is sufficient to assume geological and grade or quality continuity between points of observation. An inferred mineral resource is that part of a mineral resource for which
quantity and grade or quality are estimated on the basis of limited geological evidence and sampling. Geological evidence is sufficient to imply but not verify geological and grade or quality
continuity.

Investors are cautioned not to assume that part or all of an inferred mineral resource exists, or is economically or legally mineable.

A feasibility study is a comprehensive technical and economic study of the selected development option for a mineral project that includes appropriately detailed assessments of applicable
modifying factors together with any other relevant operational factors and detailed financial analysis that are necessary to demonstrate, at the time of reporting, that extraction is reasonably
justified (economically mineable). The results of the study may reasonably serve as the basis for a final decision by a proponent or financial institution to proceed with, or finance, the
development of the project. The confidence level of the study will be higher than that of a Pre-Feasibility Study.

The effective date for all of the Company's mineral resource and mineral reserve estimates in this presentation is December 31, 2018. Additional information about each of the mineral
projects that is required by NI 43-101, sections 3.2 and 3.3 and paragraphs 3.4 (a), (c) and (d) can be found in the Technical Reports filed by Agnico Eagle, which may be found at
www.sedar.com. Other important operating information can be found in the Company's AIF and Form 40-F.



Exploration Council Introduction 18 June 2019

Jim Coppard MSc DIC CGeol EurGeol

Managing Director - Mineral Prospektering i Sverige AB

Source: Anglo American, A Decade of Discovery, SEG Keystone 2014 

Treasure hunters in Finland



OWNERSHIP

• Mineral Prospektering i Sverige AB (MPS) a private company, registered in Malå,

Sweden

• MPS are accomplished explorers with a proven track record of high value discoveries

• MPS majority owned and managed by:

• Graham Brown - former Head of Global Exploration, AAplc, PDAC Thayer

Lindsley award winner for the discovery of the Los Sulfatos copper porphyry

deposit, Chile

• Jim Coppard - former Head of Arctic Exploration, AAplc, FEM award winner for

the discovery of the Sakatti magmatic nickel-copper-PGE deposit. Nordic

Exploration award winner for the discovery of the Rakkurijarvi IOCG deposit, &

for developing and recognizing the IOCG model within the Kiruna district, & his

significant contribution to the renaissance of exploration and mining in the

Nordic region

• Additional minor shareholders all experienced Explorationists’

• MPS undertake Project based Agreements only
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DISCOVERY PARTNERSHIP

OZ Minerals Ltd

• Australian producer OZ Minerals Ltd (OZM) first move into Fennoscandia in

partnership with MPS

• Two exploration earn-in agreements targeting IOCG mineralisation in the

Huornaisenvuoma and Painirova Exploration Licences in Norrbotten

• Earn-In phase managed completely by MPS

• OZM has multiple exploration earn-in agreements with highly regarded explorers

globally. These provide OZM with exploration expertise in specific geologies and

locations

3



DISCOVERY EXPERTISE

4

LKAB

• Jim Coppard & Graham Brown consult to LKAB Exploration reporting directly to

Pierre Heeroma Vice President of Exploration, Strategy & Business Development

• AOI defined and detailed Agreement signed

• LKAB made public that it faces a new situation and that the Kiirunavaara orebody

at depth is more complicated with a reduced strike extent

• LKAB are focused on mining magnetite for production into its ‘Green Pellets’ with

exploration focused on quality magnetite



SWEDEN TENURE



MPS – OZM: HUORNAISENVUOMA PROJECT

Creating value and delivering growth

• OZM can earn 75% of project by spending

US$10m over 5.5 years and has the option

to purchase the remaining 25% equity at

fair market value

• Highly prospective tenure, unrecognized

exploration potential

• Similarity of Huornaisenvuoma base metal

deposit to Viscaria is clear – open at depth

• Encouraging results from first phases of

exploration; BOT, ground Geophysics

(MLEM, Gravity, Magnetics)

• Initial drilling program about to commence

August

Helicopter VTEM survey in Finland

IP geophysical survey in Sweden



MPS – OZM: PAINIROVA PROJECT

• OZM can earn 75% of project by

spending US$10m over 5.5 years

and has the option to purchase the

remaining 25% equity at fair market

value

• Highly prospective tenure,

unrecognized exploration potential

of this 1st order structural target

• 1850-line km VTEM survey to

commence August
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DISCOVERY CULTURE

Discovery Methods

• Tried-and-tested but innovative field-based 

activities

• Conceptual thinking and novel technology

• Subsurface geochemical sampling (covered 

terrains) & fit-for-purpose geophysical methods

• Drilling ‘IQ gets you there, NQ finds it!’

Discoveries Delivered

• Small, exploration-focused field first teams

• Highly motivated, suitably experienced and 

included ore-finders

• Continued  success; same exploration 

philosophy, geoscientific calibre and funding

• Major differentiator; leadership & value creation Base of till geochemical sampling 



EUROPE  – Exploration Delivering the Next Generation of World Class Mines

Source: Adapted from PDAC 2013 New Mines in the Old World: The untapped mineral potential of Europe

Dalradian

2007

Anglo

2009

Rio Tinto            Resevoir

2004                   2012



SWEDEN – Authorities View to the Future of Exploration  
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Sveriges geologiska 
undersökning
SGU är myndigheten för frågor om 

berg, jord och grundvatten i Sverige. 



Geologi för ett hållbart samhälle

Aktuellt läge
Mark och grundvatten:

• Fokus på extrasatsningar inom 
grundvattenkartering

• Utbyggnad av grundvattennätet 

• Stor satsning på geodata i 3D  

Samhällsplanering:

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

Mineralresurser:

• Fokus på omställningsmetaller och cirkulär 
ekonomi. 

Gemensamma mål:

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



Sveriges geologiska 
undersökning
SGU är myndigheten för frågor om 

berg, jord och grundvatten i Sverige. 



Geologi för ett hållbart samhälle

Vision

Geologi för ett hållbart samhälle

Sverige har en hållbar 
samhällsutveckling.

Mark- och vattenområden används 
och utvecklas för de ändamål som 
de är bäst lämpade.

Mineralnäringen och andra 
naturresurschbranscher är livskraftiga 
och ansvarstagande.

Illustration: Romain Trystram



Geologi för ett hållbart samhälle

Strategiska mål

- SGU visar vägen till hållbar 
användning av jord, berg och 
grundvatten i en föränderlig värld. 

- SGU är ledande för ett hållbart 
nyttjande av landets mineralresurser, 
samt främjar hållbar tillväxt och 
företagande.

- SGU är en attraktiv, utåtriktad, 
effektiv och betydelsefull myndighet.

Foto: Magdalena Thorsbrink



Geologi för ett hållbart samhälle

Här finns SGU!

Vi är närmare 300 anställda:

Allt ifrån geologer, geofysiker, 
systemutvecklare, ekonomer till jurister m.fl. 

Stockholm

Malå

Uppsala

Lund

Luleå

Göteborg



Geologi för ett hållbart samhälle

Bergsstaten



Geologi för ett hållbart samhälle

Bergsstaten

En organisatorisk enhet inom Sveriges 
geologiska undersökning, SGU, sedan 
2009.

Kontor i Luleå.

Leds av bergmästaren.



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Olika roller – SGUs instruktion

3 § Sveriges geologiska undersökning 
ska verka för att skapa goda 
förutsättningar för ett hållbart nyttjande 
av landets mineralresurser och för att 
främja hållbar tillväxt och företagande 
inom sektorn.

13 § Inom Sveriges geologiska 
undersökning finns en organisatorisk 
enhet som benämns Bergsstaten och 
som har till uppgift att handlägga 
ärenden som rör prospektering och 
utvinning av mineral.  



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Undersökningstillstånd

– ensamrätt till undersökning och 
företrädesrätt till utvinning 

– all annan lagstiftning – MB, PBL, 
terrängkörningslagen, 
kulturmiljölagen – gäller parallellt 

– Ingen prövning av motstående 
intressen

OBS! Intrång kräver arbetsplan



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Från prospektering till gruva



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Innan en gruva kan tas i drift
Undersökningstillstånd                   Bergmästaren

(=ensamrätt till undersökning, företräde till fynd)

Undersökningsarbete
-obligatorisk arbetsplan                   Markägarna (bergmästaren om oenighet)

- Prövning vid påverkan på natur- och kulturmiljö m.m.                         Länsstyrelsen m.fl.

Bearbetningskoncession                           Bergmästaren
Med MKB och prövning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken

Tillstånd enligt 9 kap MB               Mark- & miljödomstolen

Markanvisning                          Markägarna/bergmästaren

Bygglov m.m. enligt PBL                 Kommunen



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Undersökningsarbete kan 
utföras på många olika sätt



Geologi för ett hållbart samhälle

Geologisk kartering



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Geokemisk provtagningGeofysik från luften



Geologi för ett hållbart samhälle

Geofysik Borrning



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Proportioner



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Proportioner

14 metallgruvor

600 gällande undersökningstillstånd

Källa: SGU 



Geologi för ett hållbart samhälle

Sverige och behovet av råvaror



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Källa: Graedel, Pers. Comm. (2015) (EIT) 

Global metallanvändning per capita 1900-2008



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Foto: Noella Johansson/TT

Källa: United Nations, Department of
Economics and Social Affairs, Population 
Division (2017)World Population. 
Prospects: The 2017, Revision, 
http//esa.un.org/unpd/wpp/



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Källa: Achzet et al (2009) 

Den tekniska utvecklingen gör
att allt fler metaller behövs



Geologi för ett hållbart samhälle

Agenda 2030 

Parisavtalet



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

>50 %

25-50 %

10-25 %

1-10 %

<1 %

Källa: UNEP 2011. Recycling rates of metals

Recyclingmöjligheter



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

- Markanvändningskonflikter

- Stigande priser

- Fallande priser

- Stigande priser

- Miljöfokus

Trender sedan 2010:

Källa: SGU



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

STORA händelser sedan 2010?



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Kallakgruvan - upplösningenNorthlands konkurs 2014

NSDs nättidning, 12 oktober 2017 DNs nättidning , 8 oktober 2015



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Innehavare av särskild rätt

Renbetesrätt på cirka 50 %, 225 000 
kvadratkilometer, av Sveriges yta (källa 
Sametinget).

Samebyar får ersättning för förlorat 
renbete och inskränkningar i fria 
strövandet.

Foto: Ida (flickr)



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Svenska dagbladets nättidning 10 oktober 2017



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Foto: Noella Johansson/TT



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Nygamla prospekteringsmineral:

Litium
Vanadin
Grafit
Kobolt
Sällsynta jordartsmetaller

Koboltglans. Foto: Tor Svensson (CC BY-SA 3.0).



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Nygamla områden

Foto: Christer (Flickr)



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

SLUTSATSER

Samhället behöver mineral för samhällsbyggnad, 
ny teknik och klimatomställningen.

Återvinning sker och måste öka.

Utvinning behövs.



Bergsstaten beslutar i frågor om tillstånd 
för prospektering och gruvor i Sverige.

Vad vill Sveriges riksdag och regering?

Hur ska viljan avspegla sig lagstiftningen?

Hur får vi kunskap och förståelse hos 
myndigheter och samhället i övrigt? 



Avdelningen 
Mineralresurser

2019-06-18



Geologi för ett hållbart samhälle

Verksamhetsområden
• Producera geologisk information och statistik

• Vägledning till och information om mineralnäringen

• Mineralinformationskontoret i Malå

• Internationella utvecklingsprojekt – bla Afrika

• Forskning och utveckling – stöd till, samt delta i (ffa) 
EU-projekt

Vi består av tre enheter: Ekonomisk geologi, Geofysik och  Mineralinformation och gruvnäring



Geologi för ett hållbart samhälle

Leveranser
Databaser med berggrundsinformation, geofysiska mätningar, 
mineralresurser, kemiska analyser

Rapporter om mineral och metaller, produktionsstatistik

Riksintressen för värdefulla ämnen och material



Geologi för ett hållbart samhälle

Marknadfsföring



Geologi för ett hållbart samhälle

Externa samarbetspartners
• SIDA

• NV

• EU

• EuroGeoSurveys och (ffa) de nordiska geologiska 
undersökningarna

• Universiteten

• Nästan hela det svenska gruvklustret inkl Svemin



Geologi för ett hållbart samhälle

Aktuella frågor
• Över 95% av den malm som 

idag produceras i Sverige 
kommer från gruvor som är 
mellan 50 och 800 år gamla



Geologi för ett hållbart samhälle

• Kartering i nyckelområden
(malmnära)

• Tematiska undersökningar regional

• Kritiska råvaror (REE)

• Inventering och dokumentation av
malmer och industriella mineral

• Markgeokemisk insamling

Aktuella aktiviteter



Geologi för ett hållbart samhälle

Ny rapport om sällsynta 
jordartsmetaller i Sverige

SGUs arbete med kartläggning av sällsynta 
jordartsmetaller (REE) inom EU-projektet 
EURARE har lett till ökade kunskaper om ett 
antal fyndigheter och dessutom till ett par 
nya upptäckter. Detta framgår av en ny 
rapport



Geologi för ett hållbart samhälle

Kartläggning av innovationskritiska metaller och mineral

Uppdrag av regeringen att kartlägga möjligheterna för 
utvinning i Sverige av de metaller och mineral som krävs för 
tillverkning av nya miljö och teknikinnovationer under 
utveckling i Sverige och Europa

Fokus nu på Bergslagen, utökad kunskapsuppbyggnad

Första delen av uppdraget är avslutat och avrapporterat



Geologi för ett hållbart samhälle

De befintliga malmberäknade fyndigheter * indikerar 
potential för flera strategiska och kritiska metaller och 
mineral som t.ex: 

Kobolt, litium, molybden, grafit, nickel, PGE, REE, 
vanadin, titan, volfram, flusspat

Nya analyser från nerlagda gruvor och gruvområden 
indikerar förekomster av  CRM associerade med 
huvudmetaller (järn och basmetaller)

* Flera av malmberäkningarna är historiska och inte jämförbara med dagens 
standarder som JORC eller NI 43-101

Sverige har geologisk potential för ett flertal 

innovationskritiska råmaterial



Geologi för ett hållbart samhälle

Fokus i Bergslagen:

Arsenik men också Bi, Au, Co, Cu



Geologi för ett hållbart samhälle

Inventering i Västmanlands län 

och Örebro 

Dokumentation av industrimineral och 

malmer 2017-2018

OBS Plus Heby kommun!

Objektstatus efter fältsäsong 2017 och 2018

Antal objekt totalt: 2479
Besökta:  2324 
Avfärdade: 658



Geologi för ett hållbart samhälle

Hofors
Grycksbo

GP-graniter/ W- mineraliseringar

Vena

Tunaberg

STOCKHOLM
Örebro

Uppsala

Tyngdkraftsmätningar 2019



Geologi för ett hållbart samhälle

• ca 44 000 lkm

• Baseringsort: Borlänge

• Fältstart: 13 maj (v20)

• Fältslut: mitten av augusti

• Data släpps i slutet av året

2019

2019

2019

2016

2017

2018

Flyggeofysik



Geologi för ett hållbart samhälle

Tack 



Mini-workshop: Hur kan vi öka kunskapen 
om prospektering och gruvor i Sverige, både 
hos allmänhet, berörda och beslutsfattare?
Prospekteringsrådet 2019-06-18
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Urklipp från Kunskapsuppdraget (2014-2016):
Regeringsuppdrag: Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt, DNR: 317-1828-2013, RR:2017 

”En begränsad kunskap om geologi 
och dess betydelse bidrar många 
gånger till en sämre överblick och 
sämre förmåga att fatta beslut i de 
frågor där geologin kommer in som en 
viktig komponent: råvaruförsörjning, 
infrastruktursatsningar, miljöfrågor, 
naturliga risker i miljön, bland annat”

”Projektet kan konstatera 
att det hos den breda 
allmänheten fortfarande 
finns en stor okunskap om 
svensk gruvnäring och hur 
den fungerar”
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Låg kunskap kan leda till negativa effekter
- åt båda håll

En rädsla för det okända?

Boende och kommunen protesterar mot 
gruvtillståndet

Undersökningstillstånd = gruvtillstånd?

”För närvarande finns det 617 
undersökningstillstånd i gruvor i hela 
landet och nästan samtliga av dem har 
överklagats.”

Eller möjligen en felaktig positiv bild?

Scanmining polisanmält av aktieägare

”Anmälarna anser att företaget 
medvetet drivit upp aktiekursen och 
sedan sålt sina egna aktier. De ska 
samtidigt ha vilselett övriga aktieägare 
[med positiv information om företagets 
utveckling].”

https://www.sn.se/gnesta/boende-och-kommunen-protesterar-mot-gruvtillstandet/
https://www.folkbladet.nu/92018/scanmining-polisanmalt-av-aktieagare
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Låg kunskap kan leda till negativa effekter
- åt båda håll

”[olika grupperingar] betonar också brist på 
kunskap, i de egna leden och generellt på den 
lokala nivån. Dessutom anses den befintliga 
expertisen vara färgad av olika intressen och 
därför efterlyses mer ”objektiv” kunskap.”

– Konflikter om gruvetablering

Lokalsamhällets aktörer och vägar till hållbarhet
Rapport från LTU, UMU, LST Norrbotten

Intervju företagare västra delen av kommunen:

”Var kanske mer naivt positiv de allra första åren 
… Sen när jag fick mer kunskap och satte mig in 
mer så kände jag att … det är viktigt att det ställs 
höga krav och att det finns en apparat för att 
verkligen säkerställa, framförallt efter när gruvan 
är stängd … och vattenfrågan som jag nog inte 
tänkte på så mycket i början …”

– Konflikter om gruvetablering

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1071214/FULLTEXT02.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1071214/FULLTEXT02.pdf
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Kunskap – kommunikation - delaktighet

Kunskap om gruvor i allmänhet, om 
aktuellt projekt i närområdet, företaget, 
tillståndsprocessen, prövningsinstanser 
osv. kan skapa högre legitimitet. 

”Gruvbranschen är beroende av 
acceptans för att kunna bedriva sin 
verksamhet. Att öka lokala aktörers 
delaktighet och inflytande i 
tillståndsprocessen kan skapa högre 
legitimitet och bättre förutsättningar för 
att kunna fatta beslut som accepteras av 
fler”

- Konflikter om gruvetablering

https://www.umu.se/nyheter/gruvplaner-skapar-svarlosta-konflikter_5815179/
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Kunskapsspridning, vägar framåt? 

MineFacts – En faktasamling om 
gruvverksamhet, tillståndsprocesser, 
ekonomi och miljö

Seminarium om gruvor och hållbarhet

http://resource.sgu.se/produkter/broschyrer/MineFacts_swe.pdf
https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2018/november/seminarium-om-minefacts-och-innovationskritiska-material/
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Kunskapsspridning, vägar framåt? 

• Så hur kan vi öka förståelsen för prospektering 
och gruvor i Sverige, både hos allmänhet, 
berörda och beslutsfattare?

• Vad kan göras på kort och lång sikt? Vad kan 
företagen göra, och vad kan myndigheterna 
göra?

• Hur kan vi själva påverka med egna initiativ och 
projekt, samt vad måste vi driva vidare i 
exempelvis lagstiftning och större 
sammanhang?

• Vad ska prioriteras?
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Kunskapsspridning, vägar framåt? 

• Så hur kan vi öka förståelsen för prospektering 
och gruvor i Sverige, både hos allmänhet, 
berörda och beslutsfattare?

• Vad kan göras på kort och lång sikt? Vad kan 
företagen göra, och vad kan myndigheterna 
göra?

• Hur kan vi själva påverka med egna initiativ och 
projekt, samt vad måste vi driva vidare i 
exempelvis lagstiftning och större 
sammanhang?

• Vad ska prioriteras?

Vad kan vi ta med oss till 
framtida möten? Vad ska 
diskuteras närmare, i 
fokus?
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