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Prospekteringsrådets höstmöte 2021 

1. Inledning 
Ledamöterna hälsades välkomna och sammanträdet förklarades öppnat. 

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

3. Presentation av rådets nya sekreterare 
Anna Apler tar över som prospekteringsrådets sekreterare efter Pontus Westrin som lämnat SGU 
för ny anställning på Vinnova. Anna Apler har arbetat på SGU i 14 års tid och på avdelningen för 
Mineralresurser sedan augusti 2021. Anneli hälsade Anna varmt välkommen till rådet.  

4. Presentation av rådets två nya ledamöter 
Två nya ledamöter har valt in i rådet: Katarina Nilsson från SveMin och Klas Fahlgren från Agnico 
Eagle AB.  
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Katarina Nilsson har lång erfarenhet av arbete med gruvfrågor från SGU, Näringsdepartementet 
och idag som ansvarig för forskning och innovation på SveMin.  

Klas Fahlgren läste naturresursteknik vid LTH och jobbar sedan 2016 som projektgeolog på Agnico 
Eagle Sweden AB. 

Katarina och Klas hälsades varmt välkomna in i rådet.  

5. Rundabordspresentationer av rådets ledamöter 
Samtliga deltagare presenterade sig själva och sina roller på respektive företag/myndighet.  

6. På gång vid SGU 
Anneli berättade kortfattat om några stora projekt som pågår på SGU. Bland projekten som 
nämndes var: i) Regeringsuppdraget sekundära resurser som SGU driver tillsammans med 
Naturvårdsverket (NV). Projektet startade under året 2021 med syftet att undersöka möjligheten till 
hållbar utvinning av metaller och mineral ur industriavfall. ii) Regeringsuppdraget Förorenade 
sediment som SGU bedriver tillsammans med NV, Länsstyrelsen och Hav och vattenmyndigheten 
och som syftar till att öka kunskapen om förorenade havsbottnar längs Sveriges kust och i Vänern. 
iii) SGUs nya kartplan för bland annat malmpotential som sträcker sig fram till 2027. Anneli 
förmedlade också att kalkfrågorna och råvaruförsörjning i stort har varit i fokus på myndigheten på 
sistone och i synnerhet efter uppståndelsen kring Cementa. En annan typ av ärende som har ökat 
kraftigt på SGU är kontinentalsockelärenden i samband med t ex. tillstånd att anlägga 
vindkraftsparker och kablar på svenskt havsområde. I budgetpropositionen för 2022 aviseras en 
treårig utökning om 35 miljoner kr årligen för utökad marin kartläggning med början 2023.  

7. Nytt från avdelningen Mineralresurser 

• Norvijaur: I slutet av augusti i år publicerades en artikel i Norrländska Socialdemokraten som 
hävdade att SGU avböjt BDX Företagens ABs ansökan om att bryta kalk i Norvijaur. Kaj och 
Erika förklarade artikelns felaktigheter som bland annat bestod i att det redan fanns ett 
samförstånd om att inte bryta kalken då den inte har rätt kvalitet och inte i tillräcklig mängd för 
att vara intressant.  

• SOU Prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral: 
Erika presenterade kort uppdraget som har syftet att säkerställa en hållbar försörjning av 
innovationskritiska metaller och mineral från både primära och sekundära källor. Projektet är 
fortfarande i en inledningsfas men ska snart gå över i analysfas. Erika uppmanade 
medlemmarna i prospekteringsrådet att komma med inspel till förslagsfasen så att så många 
aspekter som möjligt kan tas i beaktande. Förslagen kan komma att påverka både Minerallagen 
och Miljöbalken. Efter presentationen uppkom frågor kring ansvarsfrågan och juridiska 
spörsmål kring utvinning av sekundära resurser. Erika och Åsa P var eniga om att lagstiftning 
och regelverk inte är tydliga här. Erikas presentation är bilagd i bilaga 1 och mer information 
om utredningen finns att läsa här. 

• Information från RU sekundära resurser: Ildiko uppdaterade mötesdeltagarna på framgångarna inom 
regeringsuppdraget Sekundära resurser. Under året har geofysiska mätningar samt provtagning 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/utredning-om-att-sakerstalla-en-hallbar-forsorjning-av-innovationskritiska-metaller-och-mineral/
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och 3D-modellering över sandmagasin genomförts. I november kommer borrningar i 
sandmagasinen att göras och nästa år kommer proverna att analyseras. Ildiko passade också på 
att göra reklam för rapporten ”The Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for 
a Green Energy Transition” beställd av Nordiska ministerrådet och för SGUs kartvisare över 
Malm och mineralresurser. Erika inflikade att detta är SGUs tredje projekt om sekundära 
resurser och vi har lärt oss mycket. Jan-Anders informerade om att LKAB tittar på möjligheten 
att utvinna vanadin ur gammalt avfall från Malmberget. Ildikos presentation finns bilagd i bilaga 
2. 

8. Kort workshop: Bergsstaten nya blankett gällande förlängning av 
undersökningstillstånd inkl. tillhörande vägledning 
Bergsstaten håller på att ta fram en blankett för förlängning av undersökningstillstånd. Detta arbete 
startade under 2019 och är nu i sin slutfas. I samband med publicering av blanketten och 
tillhörande vägledning ordnade Åsa P en workshop där ledamöterna som representerar 
prospekteringsföretagen gavs möjlighet att gå igenom dokumentet med tillhörande bilagor och ge 
återkoppling på innehållet. Arbetet gjordes i två grupper: en online-grupp och en grupp bestående 
av deltagarna på plats i Malå. Återkopplingen skedde på plats genom presentationer av respektive 
grupp. Grupperna ombads också att skriva ner sina synpunkter och maila till Åsa P. Workshopen 
var mycket lyckad och Åsa P var nöjd med de många bra synpunkterna. Workshopen inleddes med 
en presentation av Åsa P där hon underströk hur Bergsstaten jobbar med tillgänglighet och service 
för prospekteringsbranschen. Åsas presentation inför workshopen är bilagd i bilaga 3.  

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes 

10.  Nästa möte 
Nästa möte kommer att vara vårmöte och aviseras efter Doodleundersökning som skickas ut inom 
snar framtid. 

11. Mötet avslutas 
Anneli tackar alla ledamöter och mötesdeltagare för ett bra möte, och förklarar mötet avslutat. 
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______________________________ ___________________________________ 
Anneli Wirtén Anna Apler 
Ordförande  Sekreterare 
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Bilaga 1. SOU Prövningsprocesser och regelverk för en hållbar 

försörjning av innovationskritiska metaller och mineral 

 

Utredningen om en hållbar 

försörjning av innovationskritiska 

metaller och mineral 

N 2021:01

N Fimm <n.fimm@regeringskansliet.se>

Utredningen om en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral 1
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Bilaga 2. Information från RU sekundära resurser 
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Bilaga 3. Presentation inför kort workshop om Bergsstatens nya 

blankett gällande förlängning av undersökningstillstånd inkl. 

tillhörande vägledning 

Presentationen är reviderad då vissa bilder var lånade och inte kan publiceras utan tillstånd.  
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