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MI N ERALFORUM

m e d fo ku s p å at t l ö s a i nt re s s e ko n fl i k t e r
vid behov av material för grön omställning
09.30

Föreläsning om HYBRIT – Per Enockson, SSAB

11.00

Lunch

12.15

Välkomsthälsning – Lena Söderberg, SGU

12.20

Sverige som gruvnation: nuläge och framtidsmöjligheter? – Erika Ingvald, SGU

12.35

Hur fungerar prospektering och gruvdrift, varför ser lagen ut som den gör?
Cecilia Lund, Bergsstaten

12.50

Energiperspektivet på behovet av råvaror? – Robert Andrén, Energimyndigheten

13.10

Bensträckare

13.20

Workshop: Hur löser vi målkonflikterna och konkurrensen om marken?
Korta föredrag och samtal i grupper, 5 och 5, i publiken. Frågor för diskussion:
> Industriperspektivet: att leta batterimetaller och mineral
Anna Utsi, Talga Resources
> Industriperspektivet: vad fungerar och vad fungerar inte? – Per Ahl, Svemin
> Pajala den nya gruvkommunen – Anna K. Kostet, ArticCon

15.00

Kaffe

15.30

Panel: Varför går det inte att öppna gruvor i Sverige? Vill vi ha det så – eller vill vi
göra något åt saken?

16.15

Summering av dagen

16.30

Eftermiddagsmingel för alla deltagare

17.30

Avslut
Geologi för ett hållbart samhälle,

@sguSverige
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VARFÖR GÅR DET INTE ATT ÖPPNA GRUVOR I SVERIGE?
Vill du ha det så – eller vill du göra något åt saken?

1

Över 95% av den malm som produceras idag kommer från gruvor som är äldre än 50
år. Vi har bara en nystartad gruva de senaste 13 åren.
Är det här ett problem? Vill vi ha gruvor i Sverige?
Varför? Varför inte? Vad är alternativen? Om inte – vem ska förse oss med metaller?

2

3

Vad tycker ni är det största hindret för ny gruvdrift i Sverige?
1.Tillståndsprocessen

2.Lagstiftningen

4 .Social acceptans

5.Annat

3.Ersättningsfrågan
Kommentar:

Vem kan göra något för att öka den sociala acceptansen
och/eller förbättra möjligheten till nya gruvor?
Regeringen
Vad?

Gruvnäringen
Vad?

Myndigheterna
Vem och vad?

4

Vilka krav bör man ställa på sakägare i tillståndsprocessen? Vilka ska vara sakägare?

5

Hur ser ni på EUs roll när det gäller råvaruförsörjning? Är vi tillräckligt engagerade
när det gäller EU-frågor? Om inte, hur ska vi lösa det?

