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Prospekteringsrådets vårmöte 2022 

1. Inledning 
Ledamöterna och gästande mötesdeltagare hälsades välkomna av ordförande Anneli Wirtén. 

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

3. Presentationsrunda 
Då många mötesdeltagare inte träffats innan, så gjordes en presentationsrunda där samtliga kort fick 
berätta om sig själva och sitt arbete. 

4. SGU och Bergsstaten – vem gör vad? 
Under perioden då regeringen skulle ta beslutet om koncession för Kallak, florerade 
missuppfattningar om SGU:s roll i media. SGU fick kritik för att vara opartiska i gruvfrågan. Erika 
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Ingvald redde ut begreppen och förklarade skillnaderna mellan de två instanserna, SGU och 
Bergsstaten. SGU:s roll är att försörja samhället med geologisk information samt att försörja 
prospekteringsbolag med data och information kring berggrunden i Sverige. I SGU:s instruktion 
står ” 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. I uppgiften ingår bland 
annat att marknadsföra Sverige som prospekteringsland och tillhandahålla vägledning och prospekteringsinformation 
till företag som planerar att prospektera i Sverige.” Detta innebär att SGU ska främja en hållbar gruvnäring 
men har inte någon roll i tillståndsprocessen. SGU:s tydliga roll att stödja industrin är unik för en 
myndighet. 

Bergsstaten ingår organisatoriskt under SGU men Bergmästaren utses av Regeringen och fattar 
beslut enligt Minerallagen utan på- eller inverkan av SGU:s Generaldirektör. Bergsstaten arbetar 
med tillsyn och tillståndsprövning och i SGU:s instruktion står ”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 leds av bergmästaren, som beslutar i frågor enligt minerallagen 
(1991:45). Förordning (2012:805)”.  

Erika berättade vidare att tidningen DN i en ledarartikel blandat ihop SGU:s och Bergsstatens roller 
och efter påtryckningar från SGU:s kommunikationsavdelning togs artikeln bort på nätet. Det är ett 
viktigt jobb för myndigheter att se till att rätt information cirkulerar i media och allmänhet så att 
förtroendet för myndighetsvärlden och politiken kan upprätthållas.  

5. Riksintressen 
Ett annat område som ofta missuppfattas hos både myndigheter och media i Sverige är utpekandet 
av riksintressen. Åter igen redde Erika ut begreppen. Ett riksintresse är ett geografiskt område av 
nationell betydelse, det kan vara både för bevarande och utnyttjande. Det kan finnas flera 
riksintressen inom ett område och regeringen eller riksintressemyndigheter kan utse dessa enligt 4 
respektive 3 kap. i Miljöbalken. Riksintressena utgör ett underlag vid kommunal, regional och 
nationell planering och ska vägleda beslutsfattare i hur marken ska nyttjas. SGU är en 
riksintressemyndighet och pekar ut Riksintresse för värdefulla ämnen eller material enligt 2 § 5 
förordningen. Med värdefulla ämnen och material avses metaller, industrimineral, bergmaterial och 
natursten. Det går inte att ansöka hos SGU om att upprätta ett riksintresse men myndigheten tar 
gärna in information och data över områden i sina utredningar. Arbetet med utpekandet börjar med 
ett förslag som SGU:s tar fram baserat på egen information från databaser och publikationer. 
Förslaget går sedan ut på remiss till berörd länsstyrelse, Boverket samt andra berörda instanser. Det 
är slutligen SGU:s Generaldirektör som fattar beslutet.  

Katarina Nilsson ställde frågan om SGU:s ska se över sitt förfarande vid utpekande av riksintressen 
efter Kallakperioden då tvåpartsjäv hävdades. Erika svarade att saken ses över.  

Jonas Wiik undrade om ett område (polygon på kartan) kan utökas med ökad kunskap om en 
fyndighet. Erika svarade att det går att göra men att det inte är helt lätt.  

Krister Backlund undrade om det går att ge riksintresse för värdefulla ämnen eller material större 
tyngd jämtemot andra riksintressen. Erika svarade att detta utreds just nu inom FIMM-utredningen 
(se längre ner för information om FIMM-utredningen) om statusen på riksintresset bör höjas. Detta 
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vore strategiskt i materialförsörjningssynpunkt. Idag är det försvarsriksintressen som har högst 
status. Erikas presentation av riksintressen återfinns i Bilaga 1.  

6. På gång vid SGU 
Anneli berättade kortfattat om det ökade trycket från Regeringskansliet och EU-kommissionen när 
det gäller information och expertkunskap inom mineralresurssektorn. Detta tryck har ökat stadigt 
de senaste åren mycket på grund av den gröna energiomställningen. Kriget i Ukraina har ytterligare 
belyst betydelsen av mer kunskap inom området då försörjningen av viktiga material till Sverige och 
världen försvårats. Två regeringsuppdrag (RU) som kommit in på sistone och som relaterar till 
materialförsörjning handlar om alternativa bindemedel till betong och efterfrågan på cement.   

Som nämndes på föregående möte (höstmötet i Malå) så har ärendena rörande 
kontinentalsockelärenden i samband med t ex. tillstånd att anlägga vindkraftsparker och kablar på 
svenskt havsområde ökat kraftigt på SGU de senaste åren. Regeringen har aviserat att SGU får 35 
miljoner kr i tre år (2023 till 2025) för utökad marin kartläggning av havsbotten för att förbättra 
kunskapsunderlagen vid beslut i dessa ärenden. 

Det är val på gång i år och det är svårt att sia om framtidens projekt innan utgången av detta. 
Anneli meddelade att hon hoppas ha bättre framtidsspaning till vårmötet.  

Nytt framöver är också att SGU:s gruvnäringsråd kommer att få en struktur som liknar 
prospekteringsrådets där branschen är samlad. Nuvarande konstellation där fler aktörer såsom 
Naturskyddsföreningen, Sametinget och Tillväxtverket närvarar kommer att samlas i ett 
Gruvnäringsforum med sammanträden en gång per år. Själva namnen är arbetsnamn än så länge. 

7. Nytt från avdelningen Mineralresurser 
Ändring i Industriutsläppsdirektivet (IED): Ildiko Antal Lundin berättade att det pågår en utredning om 
huruvida avfall från gruvindustrin ska innefattas av IED. En remiss har nu gått ut om detta. SGU 
har redan i tidigare skede kritiserat denna förändring i direktivet eftersom de olika gruvorna är unika 
i sin verksamhet och inte utgör en homogen industrigrupp. Bästa tillgängliga teknik för rening av 
vatten och avfall är inte tillämpbar på samtliga gruvor.   

SOU Prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral 
(FIMM-utredningen): Erika presenterade kort uppdateringar inom uppdraget som har syftet att 
säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral från både primära och 
sekundära källor. Inom utredningen ses bland annat befintlig relevant lagstiftning över. Utredningen 
inkluderar även översyn av hur Länsstyrelserna i Sverige kan arbeta på ett mer strömlinjeformat sätt 
samt hur kommuner och lokala samhällen kan dra mer vinning av en ny gruvetablering.  

FOU-finansiering 2022: Ildiko berättade att SGU:s forskningspengar i år har gått till projekt rörande 
grundvatten. SGU har de senaste haft regeringsuppdrag gällande grundvattenkartering och detta års 
FoU-satsning ska stärka upp de delar där kunskapsluckor kvarstår. Nästa års satsning kommer 
sannolikt att ligga på mineralresurser. SGU har 6 miljoner kronor per år att ge ut i forskningsbidrag.  

Regeringsuppdragen: Avdelningen Mineralresurser har två stora regeringsuppdrag som tidigare 
presenterats för rådet: RU Sekundära resurser och RU Utveckla samverkan för Sveriges delar av en 
hållbar batterivärdekedja i EU som dagligdags kallas Batteriuppdraget. 



 

 Sid 4(29) 

 

 

Ildiko uppdaterade mötesdeltagarna på framgångarna inom RU Sekundära resurser. Förra året 
genomfördes geofysiska mätningar samt provtagning av sandmagasin, varphögar och rödfyr. I 
december 2021 publicerades en delrapport med de hittills erhållna resultaten. Rapporten heter 
”Hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser” och går att hitta 
här. Nu ligger leverans av en databas med tillhörande UNFC-klassificering på tur. Under våren har 
också konsultationer hållits för att få djupare kunskap om i) praktiska hinder för återvinning och 
utvinning från sekundära resurser, ii) legala hinder för återvinning och utvinning från sekundära 
resurser och iii) hur dessa hinder kan åtgärdas. Instanser som var med under dessa möten var 
Länsstyrelserna, gruvnäringen, återvinningsindustrierna, riksantikvariatämbetet och 
innovationsaktörer.  

Erika berättade om vad som händer i Batteriuppdraget. Batteritekniken och användningen av denna 
går mycket snabbt framåt. Vi väntar fortfarande på EU:s Batteriförordning som innehåller regelverk 
och förhållningssätt till just batterivärdekedjan. Projektgruppen har under våren gjort ett inspel hos 
Regeringskansliet med punkter på viktiga frågor att fortsätta arbeta med efter projektets avslutande. 
I dagsläget är alla involverade myndigheter inte överens om hur hanteringen av råvaruförsörjning 
ska gå till. Detta är en knäckfråga som ständigt återkommer i dessa sammanhang. Batteriuppdraget 
hanterar inte tillståndsprocesserna. Detta tas om hand i FIMM-utredningen.  

Presentationen om regeringsuppdragen finns att läsa i Bilaga 2. 

Projekt från Nordiska Ministerrådet: Ildiko informerade om att efter succén med rapporten ”The 
Nordic Supply Potential of Critical Metals and Minerals for a Green Energy Transition” som 
publicerades 2021 på beställning av Nordiska ministerrådet, kommer nu ett uppföljande uppdrag. 
Inom detta uppdrag ska det nordiska perspektivet kring framställning av kritiska metaller och 
mineral avhandlas tillsammans med spårbarhet, sekundära resurser och upprättande av permanent 
nordiska samarbetsnätverk. En projektspecifikation är under utformning och ska vara klar den 13 
maj i år. Några bilder från Ildikos presentation finns i Bilaga 3.  

Karteringsplanen: Ildiko presenterade uppdateringarna inom karteringsplanen som är gällande mellan 
åren 2021 och 2027. Bergslagen har legat i fokus för karteringsplanen några år och är nu väl 
dokumenterat och undersökt. År 2021 undersöktes tre nya nyckelområden: Västernorrland (Li, Nb 
och Ta), Grängesberg-Idkerberg (polymetalliska mineral) och Enåsen (sulfid och Au). Nästa år 
fortsätter undersökningarna vid dessa nyckelområden och två nya, Sumåsjön (Fe-Ti och V 
mineraliseringar i mafiska intrusioner) och Los (Cu-Co), läggs till. I samband med planen i Los 
flikade Jan-Anders Perdahl in att han omskrivits i Expressen för några år sedan i samband med ett 
försök till inmutning av Losförekomsten. Planen innehåller även markgeokemi där ca 400 
prover/år tas. Provresultaten publiceras i kartvisaren Kartvisare markgeokemi, regional provtagning 
som hittas här. Mer detaljerad information om SGU:s karteringsplan går att hitta i Ildikos 
presentation i Bilaga 4.  

PDAC: Erika meddelade att SGU kommer att närvara på plats vid konferensen PDAC i år och ha 
samma monterplats, nr 405, som sist. Den 13 juni kommer Nordic Mining Day att hållas i 
samarbete med Norge (NGU) och Finland (GTK). I dagsläget är ingen ministerrepresentation 
inplanerad men inbjudningarna kommer att skickas ut v. 18. Katarina meddelade att hon tror att det 
kommer bli någon typ av representation från Näringsdepartementet. Ja-Anders frågade om vi har 
sett några reaktioner efter Kallakbeslutet och Erika svarade att bra reaktioner har inkommit. 

https://resource.sgu.se/dokument/publikation/rr/rr202103rapport/RR2103.pdf
https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/geokemikartvisare/markgeokemi-regional-provtagning/
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8. Bergsstaten informerar 

• Blanketter: Vid föregående mötet i oktober hölls en workshop med Bergsstaten om den 
blankett för förlängning av undersökningstillstånd som var under utformning. Detta arbete 
startade under 2019 och är nu färdigställd. Mötesdeltagarna från Bergsstaten och Anneli 
tackade rådsmedlemmarna för deras synpunkter som möjliggjort detta. Fredrik Karlsson 
meddelade att blanketten kommer att finnas tillgänglig online på Bergsstatens websida inom 
en vecka. Blanketten kommer också med en instruktion till hur den fylls i. 

• Planer på enkel vägledning/checklista för innehåll i koncessionsansökningar: Stig Abrahamsson från 
Bergsstaten berättade om den malmbevisningsguide som är under upprättande för 
verksamhetsutövare. Syftet med guiden är att underlätta malmbevisningen och göra dessa 
mer likriktade för bättre transparens, tydlighet och rättssäkerhet i hanteringen. Guiden delas 
upp i två steg: steg 1 som har fokus på den geologiska bevisningen och steg 2 där en 
bedömning av om en fyndighet sannolikt kan brytas längre än 25 år ska göras. Ett nytt 
inslag i de nya malmbevisningskraven är att gruv- och anrikningsavfallets ekonomiska 
aspekter ska beaktas på både lång och kort sikt. Detta blir dock uppskattningar och 
resultaten ska ses som riktgivande. På samma sätt är sannolikhetsbedömningen av 
projektets ekonomiska bärkraft, som ska göras enligt lag, antaganden som måste göras. 
Guiden kommer att skickas ut på remiss till rådets medlemmar för kommentarer under snar 
framtid och målet är att ha en klar vägledning till rådets höstmöte. För fler detaljer kring 
arbetet med Bergsstatens malmbevisningsguide, se bilaga 3. Anja Hagerud frågade om 
guiden kommer att hantera olika standarder och rapporteringsformat som hittills har ställt 
till en del problem och extra arbete för verksamhetsutövaren. Stig svarade att detta ses över 
inom uppdraget. Stigs presentation kring malmbevisningsguiden finns att läsa i Bilaga 5. 

• Konsultationsordningen: Den 1 mars i år trädde lagen om Konsultationsordning för det samiska 
folket i kraft. Ida Eriksson på Bergsstaten meddelade kort att myndigheten ännu inte fått 
rutiner för hur lagen ska hanteras men förvarnade om att den kan påverka 
handläggningstiden.  

9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäldes. 

10. Nästa möte 
Nästa möte kommer att aviseras inom kort från SGU. Framöver planeras längre möten med mer tid 
för diskussioner och workshops inom aktuella och för prospekteringsbranschen viktiga frågor. 

11. Mötet avslutas 
Anneli tackar alla ledamöter och mötesdeltagare för mötet och avslutade det.9 
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Anneli Wirtén Anna Apler 
Ordförande  Sekreterare  
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Bilaga 1. Riksintressen 
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Bilaga 2. Information från RU sekundära resurser 
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Bilaga 3. Projekt från Nordiska Ministerrådet 
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Bilaga 4. Kartplanen 
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Bilaga 5. Malmbevisningsguiden 
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