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Sammanträde med SGUs  Prospekteringsråd den 4 april 2017 
  
Tid: Tisdag den 4 april 2017 kl. 10-15 
 Fika serveras fr o m kl 09.30 innan mötet 
 Lunch serveras kl 12  
Plats:            Diamantsalen, SGU Uppsala 
 
Närvarande: Kaj Lax (ordf), Erika Ingvald (sekr),  Lisa Andersson, Jonas Wiik, Kerstin Brinnen, Per 
Karlsson (Zinkgruvan), Thomas Ljung, Stefan Tuoma, Magnus Johansson, Magnus Leijd 
 
1. Inledning  Kaj Lax    

 
2. Föregående minnesanteckningar 

Lisa framförde önskemål om en fortsättning på studien av Sveriges attraktivitet som gruvland, som 
undersöker och beskriver allmänhetens inställning. 
Förra mötets anteckningar läggs till handlingarna. 

 
3. Allmän information Kaj Lax 

Trender Fler besökare till PDAC och ett tydligare fokuserat intresse för investeringar, mer 
bokningar och besök till Mineralkontoret, och en ökning av antalet ansökningar om 
undersökningstillstånd till Bergsstaten visar på ett klart trendbrott. Det är ett betydligt ökat intresse 
för prospektering, en uppgång märks tydligt. Guldlinjen är väldigt intressant.  
Samtidigt ser vi ett tydligt och ökat motstånd mot prospektring och gruvdrift under senare år, dock 
inte just nu, kanske för att vi haft en nedgång. Svemins kartläggningar visar att största 
tveksamheten finns i storstäderna bland yngre, bland kvinnor.  
Regeringsuppdrag Inom mineralstrategin är trenden att vi får kortare, mindre, fler 
regeringsuppdrag.  
Hur styrs SGUs? Instruktion och regleringsbrev (https://www.sgu.se/om-sgu/sa-styrs-
sgu/instruktion-och-regleringsbrev/) 
SGU styrs av regeringens instruktion till oss. Instruktionen styr vår inriktning, gäller under många 
år och förändras sällan.  
Regleringsbrevet som kommer i december varje år styr vår ekonomiska tilldelning, men kan också 
innehålla regeringsuppdrag. Ett exempel är Malåuppdraget: vi vill gärna ha spontana inspel från er 
i rådet men kommer också att be att få träffa några av er separat för att få er syn (avrapporteras 15 
september).  
Ett annat regeringsuppdrag är det vi kallar NIST (från Nyindustrialiseringsstrategin) – som ska ge 
ny information om innovationskritiska mineral från primära och sekundära källor (slutrapporteras i 
december 2018). Vi har också ett uppdrag att tillsammans med Naturvårdsverket ta fram en 
Gruvavfallsstrategi (2 delrapporter kom den 1 april, slutrapporten kommer den 15 september). 
Organisation SGUs organisation är indelad i tre geologiska avdelningar (varav en är 
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Mineralresurser) och en för verksamhetsstöd, som leds av GD, samt Bergsstaten som leds av 
Bergmästaren. Medelåldern för SGUs medarbetar år 2016 var 48 år (49 för män, 46 för kvinnor). 
 

   
4. SGUs utmaningar 2017  
       – en kort presentation av verksamhetsplaneringen               Kaj Lax 
 

Vision och strategiska mål 
https://www.sgu.se/om-sgu/sa-styrs-sgu/verksamhetsstrategi-och-verksamhetsplan/ 
För att nå våra strategiska mål använder vi oss av ett antal strategier, bl a  
– samverkan med andra myndigheter och externa aktörer 
– digitala och innovativa lösningar  
– integrerade hållbarhetsaspekter 
– ökad synlighet 
 
Mineralresursers utmaningar 
Vi ser ett behov av ökade informationsinsatser, av ökad dialog med lst (bl a på grund av stor 
genomströmning av medarbetare), samt ökad efterfrågan på beslutsunderlag och information 
regeringskansliet. 
Att mineralnäringen är cyklisk till sin karaktär innebär också utmaningar –upprätthålla 
kompetens och utveckla för högkonjunktur under lågkonjunkturer. 
Vi ser ett ökat behov av primära resurser med anledning av Parisöverenskommelsen. 
Vårt internationella arbete – (ITP, PanAfGeo), ökad attraktivitet som arbetsgivare, 
råvaruförsörjning i Europa extra viktig med förändrat säkerhetsläge, rättvis handel 
internationellt. 
Hållbarhet – gruvavfall som resurs 
Kritiska metaller och mineral 
 
Bergsstatens utmaningar 
Rättsäker, effektiv myndighetsutövning 
Komplexa ärenden 
Ett kontor 
Budget – ramanslagen 202 MSEK, det mesta till löner och hyror.  

 
5. Information från rådets ledamöter om utförda och   

planerade prospekteringsarbeten (max 10 min/bolag)  
 
Jonas Wiik, Boliden 
Summering – vi har uppdaterad malmbas, var vi prospekterar 
Per 31/12-16 (alla siffror finns på Boliden.com) är allt som är utbrutet kompenserat med nya 
volymer. Garpenberg sticker ut: 36 miljoner tons ökad reserv (90%). Så mycket har den aldrig ökat 
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förut, mkt positivt. Reserven är fördubblad.  
Rävliden: 40 procent av tonnaget är nu indikerad malmtillgång. 500 meters djup. På sikt är målet 
att söka koncession. 
Tara, Irland: samma produktion som i Garpenberg. Ny tillgång – Tara deep – 10 miljoner ton, en 
bit från infrastruktur så inte med i gruvans livslängd ännu.  
Kylylahti har än så länge varit en besvikelse, inte hitta nya ton, ca 2 år kvar. 
 
Budget för prospektringen 2016 ca 380 MKr, något högre i år. 
 
Skalat bort Rockliden inte strategiskt mer, lagt till Kevitsa i N Finland. Zn, Cu, Ni. 
Letar nya fyndigheter i Norrbotten. Fokus Aitik, Nautanen. Laver lite på is – prospekterar satelliter. 
Au-projekt i Skelleftefältet. Senaste gruva vi startade i Sverige var Kankberg. Fokus på VMS i 
Skelleftefältet.  
Maurliden har begränsad potential tror vi.  
Bergslagen Zn – uppslagsgenerering  
Stollberg och Svärdsjö lite mer intensivt. Och Garpenberg.  
 
FoU-projekt. Viktigt ta ansvar som stort gruvbolag i Norden, utvecklar mycket geofysik internt. 
Common Earth Modelling – GoCad- all tillgänglig geovetenskaplig info. 
Jobbar med innovativ djupprospektring (Vinnova) 
Stratiform zink (Vinnova) 
Industridoktorand i Kankberg – guld-tellur, handledning från Laurentian (Kanada) och  Stockholms 
universitet. Ett sätt att bevara och bygga kompetens 
COGITO-MIN Kylylahti (EU) 
Power of Pyrite (Amira) Tallberg 
Högsta nivån vi någonsin legat på vad gäller kostnader och borrmeter.  
 
Thomas Ljung, Botnia 
Miljötillståndsansökan lämnas in hösten 2017 (Fäbodtjärn och Vargbäcken).  
Fäbodtjärn 8,5 g per ton indikerad tillgång (under jord), öppen mot djupet, potential norrut, 
planerad brytning, 290 000 ton, i snitt 50 000 ton per år  
 
Vargbäcken >2g/ton, dagbrott. Öppen mot djupet, potential nordöst ut, fas 1, planerad brytning 
400000 ton, 50 000 ton per år.   
 
Småskalig processanläggning i Vargbäcken. 25 ton per timme, 100 000 ton per år. April till 
november för att minimera störningen för rennäringen. Alternativ anrikning/upparbetning i 
närliggande smältverk. Maskintillverkarna visar stort intresse: Atlas – 100% batteridrift, Outotec – 
ramavtal med mobila anrikningsverk för småskalig brytning.  
 
Boliden Rönnskär köper 10 000 ton kvarts per år som slaggbildare, intressant med tillförsel från 
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Fäbodtjärn. Planerad provbrytning sommaren 2017, 8 000 – 10 000 ton. Teknisk svårighet: var 
kommer guldet ifrån? 
Om det skulle funka så blir det en win-win-win. Kassaflöded blir snabbare, Boliden slipper köpa 
kvarts och man slipper gruvavfall. Lite mer transporter.  
 
Prioriterat område – Vindelgransele guldlinje: fler fyndigheter att prospektera vidare på, 
kopplingen med kvarts. Dags att börja med undersökningsborrningar igen. 
Mål 2018-2019:  
• Vindelgranselegruvor i drift och generar kassaflöde. 
• Ansöka om ytterligare koncessioner. 
 
Magnus Leijd, Leading Edge Materials 
Leading Edge är resultatet av ett samgående mellan Tasman Metals och Flinders Resources. 
TasMet och Woxna Graphite finns kvar. 
 
Woxna i Helsingland har tillstånd på grafit och wolfram. För grafiten arbetas det med att utveckla 
flotationstekniken för höjd kvalitet, där ligger de stora värdena för batteriteknik. Ju bättre grafit 
desto fler laddcykler klarar de. För bilar t ex.  
Bergby, litium – tallium norr om Gävle borrar man, man prospekterar också på Vena, kobolt, norr  
om Zinkgruvan. Kobolt är den stora kritiska råvaran för batterier – mer än 50 procent från Kongo. I 
Yxsjöberg, wolfram, är man inte så aktiv. Olserum (REE) kommer att strykas. 

 
Norra Kärr: 2017-01-31 upphävde kammarrätten förvaltningsrättens dom angående Norra Kärr. 
Det innebär att så länge bearbetningskoncessionen är under behandling så gäller 
undersökningskoncessionen. Arbetet med att komplettera bearbetningskoncessionsansökan pågår.  
 

6. Ersättning till olika sakägare, redan i prospekteringsskedet,  
skulle kunna bidra till bättre förutsättningar för 'social license  
to operate'? Utredning av Copenhagen Economics. Signe Rölmer, Sofia Nyström 
 
Huvudsyftet med undersökningen är att ta fram mer kunskap runt en fråga som lyfts här och i olika 
andra sammanhang. Vad gäller Prospekteringsavgifter jfrt andra länder (Fi, Ire, W Australia, 
Ontario) ligger Sverige ligger lågt. I andra länder finns också en trappa med ökade 
investeringskrav över tid. I Sverige och Finland har man i stället tidsbegränsade tillstånd. Staten är 
ensam om ersättningen i Sve, i andra länder även markägare. 
Smidigare prospektring? Reglerarna tycker det funkar ganska bra i Sverige och Finland.  
Markägare tycker ersättning är bra, kan vara en lösning när det är kopplat till areal.  
Sakägare (t ex rennäringen) hjälps inte av ersättning knuten till areal. Dialog bra men tar mycket 
tid; man ser det som mer önskvärt att ha möjlighet få ersättning för det. 
Är ersättning ett steg på vägen till SLO? Större än markägare anser att det kan vara ett steg på 
vägen. 
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Riskerna med ökade kostnader är begränsade, men de finns. Omfördelning – 8,3 miljoner år 2016. 
Ett visst hål i stadskassan – inga stora pengar till markägaren.  
Synpunkter: viktigt reflektera över varför man vill införa en eventuell förändring. Positiva och 
negativa effekter. 
 

7. Regeringsuppdrag ”Plan för kartläggning” Anna Åberg 
Vår plan för kartläggning kommer behandla vår plan för insamling av geologisk information.  

 
8. Bergslagsprojektet  Íldiko Antal Lundin 

 
Bergslagsprojektet handlar om malmrelaterad berggrundsundersökning: mångdisciplinära 
undersökningar i Norberg-Avesta och Ludvika börjar vi med i år. Vad gäller kritiska råvaror 
kommer vi att fortsätta arbetet med att förstå REE-linjen. Vi kommer att provta deponier och 
primära förekomster – bygga databas (också en del av RU NIST). 
Vi kommer påbörja inventering och dokumentation av industrimineral och metaller i Västmanland. 
Nyligen har vi levererat Dalarna. Det gav ett antal nya förekomster i tillägg till redan kända.  
 
Vi kommer också genomföra regionala tematiska undersökningar – förbättra det morängeokemiska 
underlaget, genomföra regional strukturanalys, få ökad förståelse för vissa typer av intrusioner och 
associerade processer, och för provenansen av vissa sedimentära bergarter.  
Geofysisk signatur och statistisk analys av prospekterbarheten, flygmätningar (började 2016), 
riktningsoberoende resistivitetsmätningar, förbättrat tyngdkraftsunderlag kommer också att göras.  

                
9. Information från Bergsstaten  Stefan Tuoma  

580 befintliga tillstånd, (jfrt nästan 1200 2011). Totalt 139 ansökningar år 2016, 2017 t o m mars 
2017, 80 stycken ansökningar. Många i samband med PDAC. Kobolt, nickel intressanta. 
En koncessionsansökan (Björkdal). Fyra ansökningar  2016, ett avslag (Laver 1). 
Bergsstaten noterar att företagen har lättare att få finansiering nu än tidigare.  

  
10. Övriga frågor 

Samtal om Norra Kärr. 
 
11. Nästa möte 

Till nästa gång: önskan om mer information om geodata – vidareutveckling, vad är på gång, och 
om regeringsuppdrag. 
 
Nästa möte: 24/10, 10-15, veckan innan FEM.  

 
Vid pennan, Erika Ingvald 
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Sammanträde med SGUs Prospekteringsråd den 4 april 2017 
 
Deltagare 
Thomas Ljung Botnia Exploration AB 
Magnus Johansson SMA Mineral AB 
Jonas Wiik  Boliden Mineral AB 
Magnus Leijd Tasman Metals AB/ 
 Leading Edge Materials 
Kerstin Brinnen SveMin 
Monika Sammelin LKAB     
Lisa Andersson Björkdalsgruvan AB 
Per Carlsson Zinkgruvan AB  
Signe Rölmer Copenhagen Economics 
Sofia Nyström Copenhagen Economics 
Stefan Tuoma Bergsstaten 
Anna Åberg SGU 

                             Íldiko Antal Lundin        SGU 
Kaj Lax, vice ordf. SGU 

                             Erika Ingvald, sekr.        SGU 
 

Meddelat förhinder 
Amanda Scott Hannans 
Anja Hagerud Zinkgruvan AB 
Kåre Höglund Agnico Eagle  

                            Neale Edwards        Dragon Mining (Sweden) AB 
Lena Söderberg, ordf. SGU 
Berndt Pettersson, sekr. SGU 
 

 
Ej meddelat 
Alain Chevalier Sakumpu Exploration Oy        
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Per Jannert Björkdalsgruvan AB 
                      



Bilaga 1 



Antal gällande tillstånd idag 
( 30 mars 2017) 

• Undersökningstillstånd 581 stycken 

 

• Aktiva gruvor 16 stycken 

  Varav 14 metall  



Undersökningstillstånd  

• År  Antal ansökningar           Avslag 

 2017  80 (t o m 30 mars ) 2 

 2016  139   0 

 2015  126   1 

 2014  150   4 

     2013  130   9 

 2012  211      3 

 2011  191   2 

 2010  214   0 

 2009  241   4 
  



Bearbetningskoncession 
• År  Antal ansökningar  Avslag 

 2017   1  0 

 2016   4   1 (Laver K nr 1) 

  (samt 4 återförvisade från regeringen)    

 2015   8*  0 

 2014   6  2 (Levi K nr 1 & Stekenjokk K nr 1) 

 2013   5*  1 (Håkansbodagruvan K nr 1) 

 2012   6  0 

 2011   6*  0 

 2010   7*  0 

 2009   3*  0 

*Innefattar endast helt nya bearbetningskoncessioner,  inte sådana som 
endast är omvandlade från utmål till bearbetningskoncessioner 



Undersökningstillstånd  

• Antal ansökningar 1 jan – 30 mars 2017: 

    80 stycken 

 

• Antal ansökningar 1 jan – 30 mars 2016: 

    44 stycken 



Beslutade bearbetningskoncessioner 

2017 
Beviljad:  
•Häbbersfors K nr 1 

2016 
Beviljade: 
•Kyrkberget K nr 1  
(återförvisad från regeringen) 

•Fäbodtjärn K nr 1 
•Kiirunavaara K nr 5  
•Älgträsk K nr 1 
•Malmberget k nr 6  
•Kringelgruvan k nr 1 
Avslag:  
•Laver K nr 1 
 

2015 
Beviljade: 
•Gruvberget K nr 2 
•Aitik K nr 5 

2014 
Beviljade: 
•Viscaria K nr 7 
(återförvisad från regeringen)  

•Enåsen K nr 2 
•Vindfall K nr 1  
•Åkerberg K nr 1     
•Renström K nr 2 
Avslag:  
•Levi K nr 1 
•Stekenjokk k nr 1 
 
 

2013 
Beviljade: 
•Malmberget k nr 5  
•Grängesberg K nr 1 
•Norra Kärr K nr 1  
(återförvisad från regeringen) 

•Häbbersfors K nr 6  
•Kiirunavaara K nr 4 
Avslag: 
•Håkansbodagruvan K nr 1 
 

 



Bearbetningskoncessioner under 
handläggning 

• Eva K nr 1 (2009) 

• Viscaria K nr 7 (2011) 

• Norra Kärr K nr 1 (2012) 

• Vindfall K nr 2 (2012) 

• Kallak K nr 1 (2013) 

• Kyrkberget K nr 1 (2014) 

• Södra Väsmanfältet K nr 1 (2015) 

• Bläckmyran K nr 1 (2015) 

• Västansjö K nr 1 (2015) 

• Blötberget NO (2016) 

• Malmberget K nr 7 (2016) 

• Nylund K nr 1 (2017) 



Bergsstatens personal 

Övre raden: John Krispinsson, Berndt Pettersson, Mats Aunes, Terho Liikamaa (Tukes) Åsa Persson, Ann-Kristin 
Svedjeholm, Åsa Boman, Kristina Persson-Säker 
Nedre raden: Stefan Tuoma, Anders Jakobsson, (Tomten), Johan Morin, Päivi Rantakoski (Tukes) 
 
Elinor Alfredsson saknas på fotot.  

 



Bilaga 2 



Regeringsuppdrag,  
Plan för kartläggning 2018-2024 

 
Anna Åberg, projektledare 



• SGU ska avseende perioden 2018–2024 ta 
fram en grundläggande och långsiktig plan 
för den kartläggande verksamheten. En mer 
detaljerad plan för 2018 respektive 2019 
ska tas fram. SGU ska utföra arbetet med 
utgångspunkt i den av Geodatarådet 
fastställda nationella geodatastrategin. 
Uppdraget ska redovisas till 
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 
senast den 30 september 2017. 

 



SGUs vision 
Sverige har en hållbar 
samhällsutveckling.  

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

Mineralnäringen och andra 
naturesursbranscher är livskraftiga och 
ansvarstagande. 

 



Strategiska mål 

1) SGU är ledande för en ändamålsenlig 
användning av jord, berg och grundvatten i 
en föränderlig värld  

 

2) SGU är ledande för ett hållbart nyttjande av 
landets mineralresurser samt främjar hållbar 
tillväxt och företagande inom sektorn  

 

3) SGU uppfattas som en attraktiv, utåtriktad, 
effektiv och betydelsefull myndighet 





Plan för produktion av geologisk information 
2018-2024 

 
Planeringsmodell 



Tidplan 

Delmål Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 
 Projektspec 

  2017-03-06             
Bakgrund och nuläge 

                
Inhämtning av synpunkter 

2017-04-04           
Modell för prioritering  

                
Behovsanalys  

                
Diskussion 

          
Redovisning 

              2017-09-29 





Insamling av geologisk information - 
kartering 

• 2000-2008  Långtidsplan, översiktlig 
information 
– Karteringsprojekt, yttäckning 

• 2008-2014  Plan enligt förslag i ”Post08” 
– Fortsatt projekt med yttäckning enligt prioritering 

• 2010-  Fokus på samhällets och användarnas 
behov 
– Mindre områden, tematiska frågeställningar 





Produktion av geologisk information 

• ”Traditionell” kartering 

• Uppgradering/komplettering 

• Nyckelområden 

• Externa data 

• Nya metoder 

• Nya parametrar 

• Nya format 



Behovsanalys 

• Beskrivning av utmaningar 

• Omvärlds- och intressentanalyser, samhällets 
behov 

• SGUs behov 

• Kompetensförsörjning 

• Geodatastrategin 

 

• Ekonomiska och resursmässiga möjligheter? 

 



Synpunkter? 

• Interna på SGUs enheter, i diskussioner….. 

 

• Externa vid rådsmöten, genomgångar av 
intressentanalyser 

 

• anna.aberg@sgu.se 

 

 

mailto:anna.aberg@sgu.se
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