
Svärtträskgruvan 





 Bakgrund 
• Scanmining fick under 2000 och 2002 tillstånd för 

Blaiken- och Svärtträskgruvan  
 

• Brytning av zinkmalm pågick i Svärtträsk mellan 
2006-2008 och i Blaiken pågick brytning mellan 
2006-2007 
 

• Konkurs 2008, ny ägare Lappland Goldminers Sorsele 
AB 
 

• 2012 Godkänd efterbehandlingsplan 
Svärtträskgruvan 

 
 
  



• Konkurs 2012 Lappland Goldminers Sorsele AB 
 

• Tre konkursbon ansvarar för drift vattenrening, 
egenkontroll och försäljning 
 

• 2014 Svärtträsk 
•  SGU tog på sig huvudmannaskapet 

• Beviljades 70 Mkr i statligt bidrag för Svärträsk 

• Reningsanläggning uttjänt, akuta åtgärder 
 

• 2015 Blaiken 

• Efterbehandlingsplan till Miljödomstolen  

• Ansökan om bidrag för efterbehandling  
 

 Bakgrund 



Svärtträsk 



Dagens miljösituation 

• Ytvatten inom området har mycket höga zinkhalter 
från lakning (gråberg och dagbrott) 

 

• Lakvatten samlas och renas (fällning med kalk med 
efterföljande sedimentation) 

 

• Tillstånd enligt Miljöbalken med exempelvis villkor för 
utsläpp av metaller 

 

 

 

 



Dagens miljösituation 

• Vatten avleds via Börtingbäcken och vidare till 
Gunnarbäcken, ingår i Juktåns avrinningsområde 

 

• Provtagning och mätning enligt kontrollprogram 

 

• Försämrad funktion reningsanläggning har lett till 
överskridande av utsläppsvillkor för zink under vissa 
delar av året 

 

• Förhöjda zinkhalter i Gunnarbäcken, uppnår ej god 
status 

 



Övergripande mål 

• Området ska utan inskränkningar kunna användas 
till renbete med undantag för själva dagbrotten 

 

• Området ska utan inskränkningar kunna användas 
till skogsbruk 

 

• Situationen för miljökvalitén gällande flora och 
fauna ska inte påverkas ytterligare i Börtingtjärnen 
och Gunnarbäcken 

 

• Friluftslivet ska kunna bedrivas utan risk 
 
 

 



Ramar för efterbehandlingen   

• Efterbehandlingsplan beslutad av MD 
inklusive villkor  med halter som ska uppnås 
med efterbehandling 

• Utsläppsvillkor för LGSAB miljötillstånd 

 

• Villkor för bidrag-tid och ekonomi 



Förhindra slamflykt 

Minska vattentillförsel 

Genomförda åtgärder 2015 



Planerade åtgärder 2015-16 

Gräva ur slambassäng, 

avvattna i geotuber 

Täcka södra dagbrottet 

Flytta gråberg till norra dagbrottet 











Planerade åtgärder 2016-17 

Täcka norra dagbrottet 

Slutligt tömma slambassäng 

och riva damm 

Ny vattenrening 



Uppföljning 

 

• Genom kontrollprovtagning av  

Bäckar och vattendrag 

Grundvatten(och dricksvatten) 

• Genom provfiske 

• Genom analys av metaller i fiskmuskel  

• Genom provtagning av bottenfauna och kiselalger 

 

 

 

  Före,  under och efter  
  

 



Svärtträsk - särskilda förutsättningar 

• Medialt uppmärksammat  
 

• Samarbete med Länsstyrelsen – vi hjälps åt 
 

• Ansvariga konkursbon finns kvar 
 

• Symbolvärde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Blaikengruvan 





Miljösituation Blaiken 
• Gråberget ger ett lakvatten med framförallt höga zinkhalter, även 

kadmium och nickel förekommer. Genom dikessystem fångas 
lakvatten från området upp och leds till ett reningsverk 
 

• Under 2014 har samtliga villkor klarats förutom för utgående vatten 
från Blaiksjön. Fr.o.m. juli 2014 klarar man villkoret från Blajksjön 
 

• Villkor för utgående vatten från sandmagasinet i Blaiksjön har under 
2012-2014 överskridits där zinkhalten har varit för hög. Utredningar 
färdiga som visar på att det troligen inte finns åtgärdsbehov. 
 

• Orsaken till att MKN överskrids i flera recipienter kan till stor del bero 
på diffusa läckage och höga halter från Blaiksjön 
 

• Under 2015 har förekomsten av förorenade sediment i recipienten 
aktualiserats  
 

• Mycket angeläget att området efterbehandlas 



Aktuella frågor 

 

• Rening är kostsam, kommer att fortsätta tills 
området har efterbehandlats 
 

• Finansiering efterbehandling!? Angeläget 
med efterbehandling, faktisk ebh-kostnad 

ca 150-250 Mkr 
 

• Efterbehandling påbörjas tidigast 2017 

 
 


