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Förord

Gruvkommittén har under sitt arbete fått underlagsmaterial och
synpunkter från antal ochett organisationer,stort personer som

såväl mineralbranschen myndigheterrepresenterar och enskilda. Detsom
har skett via sammanträffanden, telefon, fax eller brev.

Sveriges Geologiska Undersökning har bidragit med kartor och
det statistiska material finnsmerparten redovisat i utredningen.av som

Vi tackar för alla dessa bidrag.

Stockholm den 8 oktober 1996

Görel Bohlin

Sven Arvidsson



SOU 1996:152

Errata

införas:I bör följande ändringartexten

sid 27
följande lydelse:stycket, rad skall haAvsnitt 2.2, 4-71:a

brytskopparfyndigheten Pahtohavare i Kiruna. Dengruvdrift, nämligen
ochdotterbolag till finska Outokumpu Oy,Viscaria AB är ettav som
därföretagets verk vid Viscariagruvan. Ianrikning sker vid gruvan

malmbrytning påbörjades har miljoner1990 LJ ton

sid 42
rad följande lydelse:2 skall ha

Stekenjokk, Rävlidenfáltet,Långsele, Näsliden,Enâsen,



Öcc.m 5

/dÃ/éfStatens offentliga utredningar 15,2
1996: 152 25
Närings- och handelsdepartementet

Gruvorna framtidenoch

Slutbetänkande Gruvkommitténav
Stockholm 1996
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kundtjänstFritzesBeställningsadress:
106 Stockholm47
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08-690 90Telefon: 91

1993.Statsrådsberedningen,Varför.Svara remiss. Hur och
remiss.för den skallunderlättar arbetetliten broschyrEn svarasomsom-
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Till statsrådet chefenoch för

Närings- och handelsdepartementet

fördecember bemyndiga chefenRegeringen beslöt den 199521 att
särskild med uppdragNäringsdepartementet tillkalla utredare attatt en

främjande den svenskavissa frågor roll föröver statens avse om
utveckling.gruvnäringens

fastställdes regerings-Uppdraget utökades tilläggsdirektiv ii som
beslut den 30 maj 1996.

departementschefen denMed stöd bemyndigandet förordnadeav
särskild utredaref d landshövding Görel Bohlin22 januari 1996 att vara

Utredningen roll för främjande den svenskai statens gruv-om av
näringens utveckling dir 1995:166; dir 1996:45, N1995:l3.

utredningen. ingårknuten till IEn ärexpertgrupp expertgruppen
Börjemalm,hovrättsassessor Andersson, direktörMarinette Torsten

Ohlsson.professor Lindqvist bergsingenjör Lars-GöranPer-Arne samt
förordnades denbyråchef ArvidssonUtredningens sekreterare Sven

februari Sandstedt t maj 1996 och Kerstin Svensson1 1996. Lena 0 rn
kommittén.fr september 1996 har arbetat assistenter åtsomo rn

Utredningen Gruvkommittén.antog namnet
behandlaravgivit delrapportKommittén har den 31 maj 1996 somen

koppling tillforskning och utveckling med gruvnäringen. Rapporten
förhar här blivit föremålingår i detta huvudbetänkande kapitel 5. Den

några faktajusteringar.smärre
särskilt yttrande.Experten Börjemalm har avgivit ett

ochhärmed slutbetänkandeKommittén överlämnar sitt Gruvoma
Uppdraget därmed slutfört.Framtiden SOU 1996:152. är

Stockholm den 8 oktober 1996

BohlinGörel

Sven Arvidsson
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Förslag till lag ändring i minerallagenom

1991:45

föreskrivsHärigenom i fråga minerallagen 1991:45om
dels kap. och kap. och och2 9 §§, 3 6 14 kap. 3 §7 7att samt

rubriken före kap. skall ha följande lydelse,2 9 §närmast
dels det lagen skall införas paragraf, kap.i 2 9att en ny a av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.2
7 §

giltighetstiden förlängts giltighetstiden förlängtsHar Har
enligt ansökan6 skall den på ansökan enligt 6 skall den på

tillståndshavaren förlängas förlängastillståndshavarenav av
med sammanlagtytterligare sammanlagt med ytterligare
högst fyra finnsår, det finns högst fyra år, detomom
synnerliga skäl. synnerliga skäl.

vadGiltighetstiden kan utöver
första stycketisom anges

förlängas ytterligare högstmed
fem år, tillståndshavarenom

betydande arbete harvisar att
nedlagts området ochinom att
det sannolikt vidareär att
undersökningar kommer att

bearbetningskon-leda till att
kan meddelas.cession
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undersökningstill-Karenstid Hinder mot
stånd

9§

undersökningstillstândundersökningstillstând NärNär ettett
bearbemingskoncessionellereller bearbetningskoncession enen

upphört gälla, kangälla, kan harhar upphört attatt enen
undersöknings-eller ansökanansökan från tillstånds- om

beträffande marktillståndkoncessionshavaren inomnyttom
tidigastområdeundersökningstillstånd betråff- prövassamma

tillståndetår efter detområdeande mark inom attettsamma
upphördeeller koncessionenförrän år har attinte prövas tre

gälla.tillståndetförflutit från det att
synnerligadet föreliggerOmeller koncessionen upphörde att

medgefår bergmästarenskäl,gälla.
bestämmelserna iundantag fråndet föreligger synnerligaOm

första stycket.medgeskäl, får bergmästaren
från bestämmelserna iundantag

första stycket.

9a§
Undersökningstillstånd får inte

påområdemeddelas för ett
mindre avstånd 1 000än meter

områdeförfrån gränsen ett
bearbetnings-omfattas avsom

ellerkoncession. Om gruvaen
motsvarande anläggning inte

efterårdrift inomtagits i tre
bearbetningskoncessio-det att

under-dockmeddelades fårnen
meddelassökningstillstånd inom

området.
be-ansökanEfter att omen

arbetningskoncession givits in
förstavad stadgasskall isom

desstiden tillgälla förstycket
slut-koncessionfråganatt om

påavvaktanligen Iavgjorts. ett
söktadenslutligt beslut om
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bearbetningskoncessionen skall
ansökan undersöknings-en om

tillstånd förstadetinom i
stycket nämnda området för-
klaras vilande till den del det
berörs.

hinder vadUtan av som
fårstadgas första stycketi

undersökningstillstånd inom
området meddelas den som
innehar den ellergruva an-

drift medläggning iärsom
bearbetnings-stöd aktuellav

koncession.

3kap.
6§

Undersökningsarbete får inte fårUndersökningsarbete inte
inom nationalpark eller nationalpark ellerinomäga ägarum rum

område statlig myndighet myndighetområde statligsom som
hos begärt skall skallregeringen hos regeringen begärt

till nationalpark eller i nationalpark eller itillavsättas avsättas
strid med föreskrifter har föreskrifter harstrid medsom som
meddelats beträffande meddelats beträffandenatur- natur-

med stöd med stödreservat natur- natur-reservat avav
vårdslagen 1964:822. vårdslagen 1964:822.

fårUndersökningsarbete inte Undersökningsarbete får inte
heller, medgivande medgivandeheller,utan utanav av
länsstyrelsen, inom länsstyrelsen, inomäga ägarum rum

befästningsområde och befästningsområde och
sådant utanför dettaområde sådant område utanför detta

regeringen bestämmer, bestämmer,regeringensom som
kyrkogård och be- be-kyrkogård ochannan annan

gravningsplats, gravningsplats,
område kap. kap.i 3 område i 3som avses avsessom

§ lagen 1987:l2 hus- hus-5 § lagen 1987:l25om om
hållning med hållning mednaturresurser naturresurser
m m. m m.

1 Senaste lydelse 1993:690
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andraMedgivande enligt
skall förenasstycket punkten 3

nödvän-med villkorde ärsom
på-förhindradiga för attatt
föruppkommertaglig skada

och kultur-områdets natur-
Länsstyrelsen fårvärden. även

medgivandeförenai övrigt
villkor.med

7§

får inteUndersökningsarbetefårUndersökningsarbete inte
medgivande bergmästa-medgivande bergmästa- utanutan avav

inominom ägaäga ren rumren rum
trettioområde inomområde trettio meterinom meter

eller sådanfrån allmän väg-eller sådanfrån allmän vägväg-väg
fastställdenligtsträckningfastställdsträckning enligt

fråntrettioarbetsplan,frånarbetsplan, trettio metermeter
kanalellerjärnväg äreller kanaljärnväg är somsom upp-

trafik ellerupplåten för allmänellertrafiklåten för allmän
allmänfråntrettiofrån allmäntrettio metermeter

flygplats,flygplats,
etthundraområde inometthundraområde inom
byggnadmedfrånbyggnadfrån med tomtmetermeter tomt

underbosattdär någonbosatt under ärdär någon över-är
året,övervägande delvägande del året, avav

kyrka,område medområde med kyrka, annanannan
undervisnings-samlingslokal,samlingslokal, undervisnings-

pensionathotell elleranstalt,eller pensionatanstalt, hotell
vårdanstalt,medeller områdevårdanstalt,medeller område

liknande inrätt-ellerelevhemeller liknande inrätt-elevhem
avsedd fördenför ning,avseddning, den ärär merommerom

femtiofemtio änän personer,personer,
elektriskområde medelektriskområde med4.

industriellellerkraftstationindustriellkraftstation eller an-an-
läggning,läggning,

ellerdetaljplanmedområdeellermed detaljplanområde
enligtområdesbestämmelserenligtområdesbestämmelser

l987:10.bygglagenplan- och10.1987:plan- och bygglagen
förstaifallförsta Ifall iI angessomangessom

medgivande intefårstycket 5får medgivande intestycket 5
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ellerplanenstrid medlämnas iellermed planenstridlämnas i
Omområdesbestämmelserna.områdesbestämmelserna. Om
be-ellermed planensyftetbe-ellersyftet med planen

motverkas,intestämmelsernamotverkas,stämmelserna inte
avvikelsermindredockfåravvikelsermindrefår dock

göras.göras.
vadhinderUtanvadhinderUtan somavsomav

stycket 2-4förstaföreskrivs istycket 2-4förstaföreskrivs i
med-ske,undersökningfårmed-ske,får undersökning omom

denlämnatsgivande hardenlämnatsgivande har somavsomav
fallarbetet. Iberörsfallarbetet. Iberörs somavsomav

skallstycket 2förstaiskallförsta stycket 2i angesanges
medgivande lämnas ägarenmedgivande lämnas ägaren avav

ochellerbyggnadentilloch tomtenellerbyggnadentill tomten
tillnyttjanderätthardentillnyttjanderättharden somsom

förstaifallden. Iförstaifallden. I angessomangessom
med-skalloch 4stycket 3med-skalloch 4stycket 3

ochgivande lämnas ägareochlämnasgivande ägare avav
nyttjanderättshavare.nyttjanderättshavare.

får förena sittBergmästaren
villkor.medmedgivande

kap.14
3 §

undersökningstillståndundersökningstillstånd När ettNär ett
bearbetnings-upphörbearbetnings- attutanupphör utan att

meddelas inomkoncessionmeddelas inomkoncession
skallundersökningsområdet,skallundersökningsområdet,

yrkes-hantillstândshavaren,yrkes-hantillstândshavaren, omom
undersöknings-bedrivermässigtundersöknings-bedrivermässigt

månadinomarbete,månadinom senastarbete, ensenast en
redo-ingetill bergmästarenredo-ingetill bergmästaren enen

undersök-utfördavisningundersök-utförda övervisning över
redovisningenTillningsarbeten.Till redovisningenningsarbeten.

detkartaskall fogasdet överkartafogasskall över enen
redo-området. Avundersöktaredo-området. Avundersökta

framgåskallvisningenframgåskallvisningen
undersök-utförtundersök-utfört somvemvem som

ningen,ningen,
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vilken undersök- vilkentyp undersök-typav av
ningsarbeten har utförts, ningsarbeten har utförts,som som

hur omfattande undersök- hur omfattande undersök-
ningen har varit ningen har varitsamt samt

förvarar under- resultaten undersök-vem som av
sökningsresultaten. form obearbetadningen i av

data.
fårRegeringen meddela

föreskrifter redo-närmare om
innehåll och utform-visningens

ning.

Denna lag träder i kraft den juli1 1997.
kap.14 3 § minerallagen i dess äldre lydelse gäller

fortfarande i fråga undersökningstillstånd beviljatsom som
före den julil 1997.
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Sammanfattning

gruvnäringensfor främjande den svenskaUtredningen rollstatens avom
lämna förslag inomuppdrag analysera ochutveckling har fått i att en

utvärdera de årensbeståttrad områden. Uppdraget har att senaste
minerallagen;och erfarenheternaförändringar gruvnäringen attinom av

behovet kompetens-baskarteringen,analysera prospekteringen, av
ansvarsfördelningendärmed,sambandförsörjning och iFoU, samt

analysera roll i inter-mellan och gruvnäringen; att statensstaten
blamellan statligaansvarsfördelningennationellt samarbete, organ,

eventuelltoch lämnaanalyseraförhuvudmannaskapet SGU, attsamt
skyldighet förinnebärförändring minerallagenförslag till i pro-som

undersökningsarbete.resultatenspektörer sittatt rapportera av
förslag hur negativaocksådirektiven ingårI att omavge

vidminimerasnaturvärden skall kunnamiljön ochkonsekvenser för
Bilagabearbetningskoncessioner.undersökningsarbeten vidsåväl som

och 2l
för utveck-grundhistoriskt varitSverige harGruvindustrin i sett
Fortfarandeoch verkstadsindustrin.den metallurgiska industrinlingen av

dem harochemellan vissasamband dessa industrierfinns starktett av
ochUnder 1800-med gruvindustrin. 1700-utvecklats samarbetei nära
klass fråninternationellahögstatalen bidrog svenska vetenskapsmän av

antal grundämnen.upptäcktenbl Bergskollegiet till stortettava
områdenglesbygd ellerfinns iMånga i Sverige somgruvornaav

fallsådanafunnits. Bygden iskulle Varit glesbygd inte ärgruvornaom
exempelMalmberget/ Gällivareochhelt beroende Kiruna ärav gruvorna.
och därbyggts kringpå platser där samhällena har gruvornaupp

där vissdominerande arbetsgivare,gmvföretagen heltär enmen
KristinebergLaisvall ochnäringslivet skett.diversifiering är gruvorav

förhelt beroendepraktisktfinns på är tagetorter gruvornaavsom som
direkt,sysselsättningbaraöverlevnad. Gruvindustrin intesin utanger

och inom tjänste-blandbidrar till sysselsättning entreprenöreräven
prospekteringen,inomsektom. Sysselsättning skapas äräven ensom

för gnivdrift.förutsättning
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Den svenska gruvindustrin beräknas ha miljarder7 kronoromsatt
under 1995 och direkt sysselsatt 4 500 totala malm-Denca personer.
produktionen miljoner48 1995. Ungefär hälften dettatonvar ca av

järnmalm. Sverigeutgörs betydande gruvland och hade 1995är ettav
den gnivproduktionen bly-,största guld-, silver- och järnmalm inomav
EU.

Under år har den statliga prospekteringen avvecklats. Flerasenare av
de upptäckter gjordes inom den statliga prospekteringen harsom
därefter övertagits andra prospektörer. fyndighetema, grafit-Enav av
fyndigheten vid Kringeltjäm i Hälsingland, har under 1996sommaren
utvecklats till På ytterligare fyndnågra har ansökangruva. om
bearbetningskoncession inlämnats. Den information frånåterstårsom

prospektering sedan fyndigheter och uppslag sålts har samlatsstatens
hos SGU i Mineralinfonnationskontoret Malå.i Kapitel 2

kvarståendeEtt problem efter tidigare istatens engagemang
giuvbranschen efterbehandlingen restproduktema vid Adakgruvan.är av

beräknasDessa kunna åtgärdas enligt plan Avsnitt 2.5.nyantagenen
Det angeläget forskningen fortsätter hur hanteringenär att om av
gruvindustrins restprodukter skall åtgärdas. Forskningen bör bedrivas
med målsättningen få bättre kunskap de vittringsprocesseratt om som
skapar försurat frigöroch metaller spridningsmekanismemavatten samt
för dessa. Forskningen bör också inriktas på fram kostnads-att ta
effektiva metoder för efterbehandling. forskning kommerDenna visaatt
sig värdefull såväl för Sverige och svenska gruvindustrin försom
Barentsregionen med dess miljöproblem. Kapitel 5

sammanslagningen gruvlagen 1974:342 och lagen 1974:850av
vissa mineralfyndigheter till minerallagen medförde ingen störreom

skillnad för prospekteringen. underlättade borttagandetDäremot av
bestämmelsen kronoandel i minerallagen för prospektörerna,om som
fick tydligare och enklare regler. Likaledes underlättade upphörandet av
lagen 1982:618 utländska förvärv fast egendom attom av m m genom
det inte längre behövs särskilt tillstånd för utländska prospektörer fåatt
ha undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession i Resul-Sverige.

visar sig ökadi prospektering under detatet åren medsenastenu en
mycket trend. Insatema under beräknaspositiv 1995 180 miljo-vara ca

kronor och för pekar fortsatt1996 ökning till övermotner prognosen
200 miljoner kronor. Resultatet den ökade prospekteringen i formav av

förstvisar sig efter många år.nya gruvor
Malmbasen den malm finns tillgänglig för brytning.är reserv av som

har,Den undantar jämmalmema, under de åren varieratsenasteom man
kring medianvärde på miljoner och229 vid utgångenett tonca avvar
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1995 miljoner bortser från malmen den213 Om iton.ca man
dominerande Aitikgruvan finns malmbas på 30 miljoner itonen ca
övriga har konstant under de fem årennivå VaritDenna senastegruvor.

sjönk dessförinnan under fyraårsperiod från nivån 40 50men en -
miljoner ton.

Prospekteringsutvecklingen i Sverige således klart positiv. Detär är
prospekteringsvolymemellertid med säkerhet vilkensvårt att ange som

inverkar, blkan leda till bibehållen malmbas. Många faktorer a
valutan,ekonomiska, utveckling metallprisema, den svenskasåsom av

storlekenenergikostnaderna, det allmänna kostnadsläget i Sverige, på
lagstiftningen dess tillämpning. Påverkandeskatter och avgifter ochsamt

hos företagenmålsättning och effektivitet i prospekteringen iär även
för ickejämmalmer ibranschen. svenska malmbasenDen är settstort

lika för år sedan.den tiostor nu som var
denutvecklingen sund ochfinner den nuvarandeJag äratt om-

fortsätter malmbas. marknadsföringenbibehållen Men avger en-
relevant såminerallandet utomlands viktig. måsteSverige Denär vara

etablerar sigkonfronteras med deden vad företagen näratt motsvarar
främsthär. publicering vetenskapliga,Särskilt angeläget ökadär av

facktidskriftema, nårmalmgeologiska, artiklar i de geologiska som
valdirekt fram har avgörande inflytande påtill de geologer ett avsom

land och område prospekteraatt
prospektering ellerföreslå statligfinner inte skäl sigJag att vare

bidra tillsärskilt prospekteringen. skulle kunnastatligt stöd till Det en
finansieringfinns möjligheter tilländring konkurrenssituationen.i Det

söks kapitalmarknaden.prospektering kapital via Detta ärattav genom
utvecklingenViktigt för den fortsattasärskilt väl utvecklat i Canada. av

etableradeprospekteringen landet nytillkomna och redani är att gruv-
ioch prospekteringsföretag finner det ochintressant värt att satsa

Sverige. Kapitel 3
form infrastruktur kunskapBaskarteringen iär statensomen av

prospekterar.tillhandahåller och nyttjas demSGU somgenom som av
från till år ochanslagstilldelning för verksamheten har varierat årSGUs

medels-harmålen ändrats därefter. Under de budgetårensenaste
mycket högretilldelningen Industrin har uttryckt krav påminskat. en

takt de prospekteringsintressantai karteringen i synnerhet i mest
Bergslagen. inteområdena Västerbotten, Norrbotten och Jagi attanser

kraftig ökning i taktendet realistiskt kunna finansiera såär att aven
finns det anledningbaskarteringen industrin önskar. Däremot attsom

budgetåretstatsmakterna lämpligåtergå till den nivå angav somsom
Kapitel1994/95 resulterade plan 4och i 1994.som en
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Vid min utvärdering minerallagen och dess tillämpning har jagav
funnit den bör ändras i några avseenden främst undersök-att rörsom
ningstillstånd. föreslår förändringar frågaJag i karenstiden, giltig-om
hetstiden undersökningstillstånd och rapporteringsskyldigheten.ettav

föreslår införandeJag skyddszon bearbetningskon-även runtav en
cessioner och förändring vissa avgifter Kapitel 6en av

har kommit framDet inte något tyder på införandet denattsom av
ensidiga treåriga karenstiden för prospektören haft nämnvärdnågon
effekt på prospekteringsvilj vägandeNågot skäl för sättatungt attan. en
prospektör utfört arbete i ställning andra finns därför inte.sämre änsom

föreslår denJag treåriga karenstiden för prospektörer medersättsatt en
karenstid på år gäller för alla.ett som

Den maximala giltighetstiden för undersökningstillstånd i dagärett
takt10 år. med prospekteringen delvis fått inriktning, blI att en annan a

djupare belägna förlängamalmer, har behovet ökat kunnamot attav
den. föreslår därförJag giltighetstiden kan förlängas med ytterligareatt
högst fall5 år i vissa där det särskilt angeläget.är

syfte skyddaI i gångvarande och motsvarande anläggningaratt gruvor
prospektering direkti anslutning till dem föreslår jagmot att en

skyddszon införs omkringpå 1 000 bearbetningskoncessionerna.m
skyddszonen råder förbud beviljande undersöknings-Inom mot av

tillstånd för koncessionshavaren.änannan
föreslår för denJag den gällande rapporteringsskyldighetenatt nu

omfattainnehar undersökningstillstånd utvidgas till ävenattsom
resultaten från obearbetad dataundersökningarna. dock endastDet är

behöver ochlämnas. så utformad redovisningsskyldighet kan iEnsom
för sig initialt upplevas betungande på sikt övervägersom men
fördelarna.

Eftersom kanoklarhet rått bergmästaren och länsstyrelsenom
villkora medgivanden till undersökningsarbeten föreslår detjag att
uttryckligen införs till säker-sådan bestämmelse. Vidare har jagen
ställande skyddet för de särskilt känsliga obrutna fjällområdenaav
föreslagit medgivande dessa områden skall förenas med deiatt ett
villkor nödvändiga för förhindra skador.är attsom

har dessutom föreslagit ansöknings- och undersöknings-Jag att
avgiftema ändras, bl på det ansökningsavgiften dels likagörssättet atta
för alla koncessionsmaterial och dels blir arealberoende. uppfattningMin

sådant verkar hämmande okynnesansökningar.påär att ett system
En analys gruvindustrins kompetens- och forskningsbehov lederav

fram till för malm-förstärkt satsning bör på områdetatt görasen
geologisk forskning. bör ske dels medel tillgängligaDet görsattgenom
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enligt förslag i SGUs anslagsframställning och dels attgenom en
professur malmgeologii inrättas professuren i tillämpadsamt att
geofysik återinrättas vid Tekniska Högskolan i Luleå.

Gruvbranschen har tagit initiativ till bilda föratt ett centrum
tillämpad malmgeologisk forskning Luleå och delfinansierar däri två
deltidsprofessurer och forskare på heltid. Utvecklingen Luleåmoten

förstärkas,kan bl samarbete medgruvcentrumsom a genom
kunskapscentret MIMER. Kapitel 5

säkerställa fortsattFör utveckling kunskap för gruvindustrinatt av
inom berg- och mineralteknik föreslås särskilt för forsk-att ett program
ning i anslutning till forskarutbildningen utarbetas särskildasamt att
åtgärder förvidtas säkra god kompetensförsörjning. Därför böratt en
bl Tekniska Högskolan i Luleå bygga nätverk med välrenommeradea
gruvuniversitet. En strategi bör utarbetas för forskarutbildningengöraatt

attraktiv, industriforskare.särskilt för Kapitel 5mera
Efter ha granskat verksamhet ochSGUs samladeatt arten av

användning dess resultat och tjänster i samhället finner jag detattav
finns skäl behålla den nuvarande ordningen, bl innebärandeatt atta
SGU enligt fortsättningsvis skall tillhöra ochmin mening Närings-även
handelsdepartementet.

Bland verk och myndigheter kommer kontakt medövriga isom
gruvnäringen finner kompentensen näringenjag uttunning iatt omen
har skett detpå vissa håll och det således finns luckor. den månIatt
inte fylla förespråkar ökatgår luckorna inom myndigheterna jagatt ett
samarbete och kompetensutbyte mellan myndigheterna. gällerDet
särskilt kompetensen behövs sporadiskt. har ocksåJagnär noterat att
bergmästarna hårt belastade ansökningar undersöknings-är av om
tillstånd, mineralpolitik,följd de årens framgångsrikasenasteen av
vilket leder få tillstånd.till oacceptabelt lång väntetid för att

oklarOrganisationen och relationen till uppfattas dessutomSGU som
ochinom gruvindustrin. frågor bör utredas inom SGUDessa närmare

resultera förslagi till åtgärder till Närings- och handelsdepartementet.
SåvälSGU och SGI har vissa beröringspunkter i sin verksamhet. på

den vetenskapliga finnsden administrativa sidansom gemensamma
få uppfattningFör eventuella samordningsvinsternämnare. att om aven

sammanslaget föreslår därför regeringenSGU-SGI jag överett att ser
denna fråga. Kapitel 7

Eftersom utredningen enligt direktiven skall behandla gruvnäringen
utanför.kommer flera mineralgrupper omfattning hamnaiatt stor

Problemställningar och villkor endast delvis sammanfallande mellanär
dessa bland mineraloch gruvindustrin. finns dessaDetgrupper en
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därförför utökad svensk mineralindustri och det förtjänarpotential en
förutsättningarna för sådan utökning.analysnärmareen enav

finns berörFlera olika samarbetsorgan och inriktningar som gruv-
internationellasärskilt forskning och utvecklingnäringen, inom samt

informationstudiegrupper för ökad vadarbetar transparens avsersom
svenskably, zink, koppar och nickel. Denmarknadema för bl aom

bättre inter-gruvbranschen skulle kunna utnyttjaskompetensen inom
skulle vår kunskapnärområdenationellt. Särskilt i vårt i Europanorra

för mineral-potentialBarentsornrådet harkunna utnyttjas bättre. stor
efterbehandlinggällerproblem dethantering och har också närstora av

därför det granskasföreslårgruvindustrins restprodukter. Jag närmareatt
mineral-delta utvecklingenförutsättningar kan iunder vilka Sverige av

Barentsornrådet.särskilt med inriktning påindustrin i Europa,norra
Kapitel 9
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i SverigeGruvnäringen1

Mineralbranschen1 l
.

med avseendekan indelas i olikaMineralhanteringen i Sverige grenar
gruvnäringenoch hur de används. Tillpå vilka produkter utvinnssom

Övriga mineral-malmproduceranderäknas vanligtvis de gruvoma.
industri-mineralhanteringenbildar ärgrupper som egna grenar av

ballast.smyckesten ochmineral, energimineral, natursten,
järnmalm,Exempel:vilken metall utvinns.Malm mineralråvaraär ur

guldmalm.
Exempel: kol,vilka kan utvinnas.Energimineral mineral energiär ur

olja, torv.
oftafyllnadsändamål, inomanvänds förBallast mineralråvaraär som

lcrossberg.sand,anläggningsbranschen. Exempel:bygg- och grus,
sågadanvänds huggen,mineralråvaraNatursten utgörs somav
dockutsmyckningför byggnadsändamål,och/eller slipad och polerad

slitsten påochsmyckesten eller gator,monumentsten,grav-som
oftast blocksten.brytsDenetc.trottoarer, som

ellerursprungsformsinmineralråvara iSmyckesten utgörs somav
smycken.slipad och polerad används i

syfteutvinns iIndustrimineral mineralråvara än attannatär som
smyckestenanvänds ballast,och intefrigöra metall eller energi som

och mald form.säljs oftast krossadeller Industrimineral inatursten.
kronormiljardermineralbranschen beräknas 13Hela omsätta perca
den tradi-dvsmalmgruvoma,miljarder kronorår, 7 avservarav ca
miljarder4,4Ballastindustrin beräknastionella gruvindustrin. omsätta ca

kronor år,industrimineralsektom miljardkronor år, l natur-percaper
energimineralsektomår ochmiljarder kronorstenssektorn 0,2 perca

litenproduceras iår. Smyckestentorv miljarder kronor0,7 perca
företag.knuten till småomfattning i Sverige och är

ilandet. ProduktionenhelaBallastindustri förekommer äröver
Totaltområden i landet.befolkningstätaallmänhet anslutning tillistörst

påsedan mittenballast år i Sverigeproduceras miljoner80-100 ton per
byggbolagenproducenter deExempell980-talet. på är storastora

produktionendotterbolag. TendensenSkanska och medNCC är att av
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krossberg ökar på bekostnad sand- och grusproduktionen.av
Det enda energimineral produceras i Sverige är torv.som numera

Torv produceras ofta för värrnecentraler.större Så kan exempelvis
Uppsalasnämnas fjärrvärmeanläggning försesatt med fråntorv

Härjedalen. Härjedalen också det område landetär i där störst
torvutvinning sker. Under 1995 750 kubikmeterutvanns över tusen torv
i Härjedalen, vilket 28utgör landetsöver totalaprocent torv-av
produktion på 2,6 miljoner kubikmeter. Närmast efter Härjedalenca
finns fem län vardera producerade drygt 200en grupp tusenom som

Örebro,kubikmeter. Det Jönköpings,är Västmanlands, Gävleborgs och
Norrbottens län.

Bland produktionsbolagstörre kan Härjedalens Energinämnas AB
och Råsjö Torv AB/ Svenska Torv tillsammansAB för översom svarar
35 torvproduktionen.procent av

Natursten bryts huvudsakligen dei södra delarna landet, och i storav
omfattning kusten. bergarterDenära utnyttjas inaturstensom som
Sverige främst granit,är gnejs, kalksten marmor, diabas, sandsten,
skiffer tälj viktigasteDe produktionsställenasamt framgår figursten. av
1.1. Bland företag inom denna branschstörre kan Emmabodanämnas
Granit AB, Svimpex Granit AB, SkifferbolagetVasasten, Handölssamt
Täljstens AB.

Industrimineralproduktionen i Sverige domineras tonnagemässigt av
kalkstensbrytning med drygt 7,9 miljoner 1995. Den störstaton
produktionen sker på Gotland.norra

Närmast produktioni kvarts/kvartsit ca 548 ton, dolomitär tusen
463 ton och kvartssand 436 ton.tusen urval deEtt viktigaretusen av
produktionsställena för industrimineral finns figuri 1.2.

1.2 Gruvindustrins struktur

Den svenska gruvindustrin kan med avseende produktionenpå indelas
i järnmalmsgruvor och ickejärnmalmsgruvor. finnsDet två jämmalms-

i landet, nämligen i Kiruna och i Malmberget. Båda ägsgruvor gruvoma
Luossavaara-Kirunavaara AB LKAB.av
Bland ickejärnmalmsgruvoma finns två guldmalmsgruvor, tre

kopparmalmsgruvor, blymalmsgmva, zinkmalmsgruva, sjusamten en
k komplexmalmsgmvor, dvs där malmen innehåller fleras gruvor av

ovanstående metaller. Gruvornas lokalisering framgår kartan se figurav
1.3.
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-09-031995Blocksten och plattorFlgur 1.1

UndersökningGadqtfhSvaren
BERGATÄKTNAMNIDNR

Pálange granit1L skiftetRonnetors2 talman3 Handel1%Vkt9a"9 3Urval stkalkstenrBrunflo4 :czdesttenáâftâabødamaåpfOdUkt|On$$tâ||9n x Segersbyn grann7 marrnordoiomnLrtlkyrta8 marmoruolomnEkeberg9 rnarrnordolomitskon10 mannorlkalcitLaggesla11 manner/kakanSranntyckan12 sandstenLernunda13 2slkalkstonBorghamn14 Åborga granit15 gram16 vara grann17 Svenneby granitKungshult18 granitEldstorp19 granit20 Lulam grannFagerhultasyon21 Osterplana kalksten22 grannNasinge23 Åvp granat24 grannNordgârd25 granatBrattsby26 granitNedergärdNile27 grannHede28 Stora grannPrasttorn29 granitImmestad30 grannBroberg31 granitRnbbahhede32 gnepmstVaatadmñ33 grannOur-aHbhult33
Nannarp34 gnepgnejagranâtBararp35 gnepgrannNygård3G gnejsgrannTran:37 Vrena gm:38 Äskerad39 gneysTorkelstorp40 gneysEttra-Svenstorparms41 2gnepgrannstHarplinge42 Gosterbyggetgnøp43 granitTribbnutt44 grannGotobo45 grannHokhutl4G granitÃngonolm47 glimtKrakemála46 2stkalksten49 Horn kalkstenGullberga50 kalkstenLotta51 kalksten52 Atboke 2kalkstenslÅketorp53 12:tkalkstenGaby54 kalksten55 Norrvange kalkstenDala56 diabasBrannhult57 dlabasGylsboda5B dnabasDuvhult59 drabasHagghult60 drabasBoalt61 m dxabasSutareboda62 granitdlabassvAxettorp63 gramtSáganas64 granatHanaskog65 granitBpártbv66 5st,granatVånga67 kalksten68 Komst:
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Figur 1.2 Industriella mineral 1995-09-08

.WaterQuqun Undersökning
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Llemd kvartsit
Sålldalen kvartsit
lGlaneValen kvansn
Luvarebo kvartsrt
Kånsbyn kvartsrt
lñlanøtcharlotten kvattsttlåtunqebynF kvartslt
Tornby leraRåda kvartssarnd.analW Brogård kvanssand

wwlfwirgsá: Baskarp kvartssandv Ryd dtabasVårnb kalksten
Uddagården kalkstenf Nâvshult kvarts
Storugns kalkstenA6 FileHagdar-brattet kalksteni Degemlalbrunna kalksten;A Ventlnnge kalkstenSternö dlabas
Ignaberga kalksten
Ullstorp kalksten

BJUVVram eldfastlera
BguvLunnom kunnandeeraKvamby/Sallemp kalksten-knta

Enksdal sand
Llmhamn kalksten
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Pahtohavaregruvan och Viscariagruvan Viscaria AB,ägs är ettav som
dotterbolag till det finska metallföretagetoch Outokumpu Oy.gmv-
Båda koppargruvor. Boliden ingår iAB,ärgruvorna som
Trelleborgskoncemen, tio i Norrbotten, Västerbotten ochäger gruvor
Dalarna. gäller Aitikgruvan kopparmalm, LaisvallsgruvanDet
blymalm, Kristinebergsgruvan, Petilcnäsgmvan, Renströmsgruvan,
Kankbergsgruvan och Långdalsgruvan samtliga komplexmalm,
Åkerbergsgruvan guldmalm Garpenberg ochisamt gruvorna
Garpenberg komplexmalm. Björkdalsgmvan,Norra ärsom en
guldgruva, australiensiska gruvföretagetTerra Mining AB. Detägs av
North Limited sedan drygt Zinkgruvan södra Närke.år iäger ett
Den totala malmproduktionen miljoner åri Sverige 48 1995,tonvar ca

miljoner järnmalm. anrik-23,7 Resterande 24,2 miljonerton tonvarav
ningsmalm zink,innehöll 6,5 guld, 268 silver, 168 100tonton ton tusen

bly koppar.84 17,5Merpartentusen ton samt tusen ton tonnaget,av
miljoner bröts Aitikgruvan.iton,

Gruvindustrins betydelse för Sverige1.3

Gruvindustrin har historiskt förutsättningen för utvecklingenvaritsett
den metallurgiska råderindustrin och verkstadsindustrin. Detav

fortfarande samband mellan dessa industrier och demstarkt vissaett av
har frånutvecklats i samarbete med gruvindustrin. Inkomstemanära

för statsñnansema.gruvindustrin har tidvis varit helt avgörande
finns kulturellt och industrihistoriskt värde iDet även ett stort gruvorna.

värden bordeväl dokumenterat bl Falun. Många dessaDetta iär a av
kunna skett.tillvaratas och bevaras högre grad vad hari än som
Samarbetet mellan Sverige och verkstadsindustrini somgruvorna
sysslar mycket godamed och anrikningsutrustning har givitgruv-
resultat framgångsrika, med helai industrier varit och mångaärsom
världen Nobel,marknad. Alimak, Atlas NitroABB, Copco,som
Morgårdshammar, Sala/Svedala, exempel sådanaSandvik, Secoroc påär

ochindustrier, har utvecklats samarbete med de svenskai gruvornasom
fortfarande svenskai utsträckning kan utvecklas med denstorsom

gruvindustrin.
påföljandeGruvindustrin betyder mycket också för utvecklingen i de

leden malmens förädlingsflöde. Boliden har verksamhet integreradi sin
inom företaget med smältverk Rönnskär bly, koppar ochi där
ädelmetaller till hälften anläggningutvinns. Zink utvinns i ägd ien
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Outokumpu, PahtohavaregruvanNorge. Viscariagruvan och iägersom
har långtgående vertikalKiruna, integrering med metallverk iegna

Finland. främst ochSverige bearbetar företaget koppar i VästeråsI
mellanFinspång. På järn- och stålsidan förekommer samarbetenäraett

med Malmberget och och med hyttor iLKAB, i Kiruna, SSABgruvor
Oxelösund och Luleå.

mineralproduktema framställda metallema förädlas därefterDe ur
mångfaltytterligare flera till färdiga produkter. Därigenom skapasi steg

för-sysselsättning jämfört med vad enbart det första istegetmera
ädlingskedjan gör.

decennierna.Antalet har minskat i Sverige under de senastegruvor
Produktionen har dock i stället ökat något under år.senare

Figur 1.4

Malmproduktion i Sverige 1950-1995
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periodengruvindustri undersysselsatta svenskAntal inomFigur 1.5
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medminskat taktstadigt ihargruvindustrin attAntalet sysselsatta i
stärkaför kunnaverksamhetrationalisera singruvindustrin tvingats att

effekthaft tillharkonkurrenskraft. Detta attoch utveckla sin
högockså iGruvindustrinökat.anställd successivtproduktionen ärper

konkurrenskraftigt pris.tillenergigrad beroende av
Även anställda inomminskande antalharSverige ett gruv-om

samlad. Dettakompetensmycket hög ärfinns däriindustrin enen
ocksåocheffektivtverksamhetenbedrivaförutsättning för kunnaatt en
prospek-ochfrämmandebedömskonkurrensfördel Sverigenär gruv-av

arbetskraft föreningioch kunnigmedlandteringsföretag. Ett en van
internationellt.attraktivteffektiv branschutvecklad ochmed väl ären
områdenellerglesbygdfinns ii SverigeMånga somav gruvorna

sådanaiBygdenhade funnits.glesbygd inte ärskulle gruvornaomvara
Malmberget/ochfinns. Kirunaberoendefall helt att gruvornaav

heltbyggtssamhällena harplatser därexempel på/Gällivare är upp
arbetsgivare.dominerandeheltgiuvföretagenoch därkring ärgruvorna
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På dessa har dock viss diversiñering i näringslivet skettorter en genom
de dels centralorter i respektive kommun ochatt är verksamhetatt annan

har lokaliserats till dem. Exempel på sådan etablering rymd-är av
verksamhet i Kiruna. Laisvall och Kristineberg exempel påär gruvor

finns på eller mindre helt beroendeorter ärsom som mer av gruvoma
Ävenför sin överlevnad. sysselsätter begränsat antalettom gmvoma

finns det personal får sysselsättning hos entreprenörerpersoner som som
direkt betjänar gruvindustrin. finnsDet dessutom antal syssel-ett
sättningstillfällen inom tjänstesektom skulle finnasinte utansom gruv-
industrin.

1.4 svenska gruvindustrinsDen betydelse
för Europa

finnsGruvindustri de flesta ländernai överallt harinom EU. Nästan
strukturförändringar förekommit, vilket innebär små harstora att gruvor

tvingats på grund problem med lönsamheten. Stora gmvländerstänga av
inom EU Sverige, Irland, Spanien, Portugal och Finland. Räknat påär
metallinnehåll hade Sverige den1995 gruvproduktionen i EUstörsta av
bly-, guld-, silver- och järnmalm. Sverige den näst störstavar
producenten kopparmalm, Portugal Zinkmalmsprodillctionenstörst.av
inom domineras fallandeEU i produktionsordning Irland, Spanienav
och Sverige, ungefärhar lika produktion.storsom

Den svenska gruvproduktionen för jämmalms-74% EUssvarar av
produktion, 43% silverproduktionen, blyproduktionen,52% 32%av av

guldproduktionen, 27% zinkproduktionen koppar-pro-34%samtav av av
duktionen. Sverige således betydande gruvland och hari Europaär ett
under många år hört till de ledande länderna inom branschens forskning
och utveckling.

Traditionellt har utbyte kunskap inom gruvindustrin skett mellanav
olika länder. räcker påminnaDet den betydelse tyskaatt om som
bergsmän hade för svensk gruvhantering skulle blomstra under 1600att

1700-talen. På motsvarande det Sverigesätt är värt ävenatt notera att-
kunde hjälpa övriga Europa under äldre tider. bl käntDet är atta
Christopher Polhem i Tyskland lärde sina i Falun utvecklade metoder.ut

forskningDen initierades från Bergskollegium under denna tidsom
leddes svenska vetenskapsmän högsta internationella klass ochav av
resulterade bl i upptäckten grundämnen.mängda av en
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2 Erfarenheter från avvecklingen av

prospekteringstatens

l Allmänt

Avvecklingen prospekteringstatens i raden flera åtgärderärav en av
vidtogs vid ungefär tidpunkt. Den sig konkret uttrycksom togsamma

i Nämnden Övrigaför Statensatt Gruvegendom NSG lades ner.
åtgärder bl avvecklingen Sveriges Geologiska SGAB,ABvar a av

i följd denstort nämnda avvecklingen NSG.som var en av ovan av
Ändringar i regelverket innefattade kronoandelen och det därmedatt
sammanhängande royalty- vinstandels-systemet bort. Minerallagentogs

gruvlagen och lagenersatte vissa mineralfyndigheter. Lagenom om
utländska förvärv fast egendom bort.togsav m m

2.2 Avvecklingen statensav egen
prospektering

Resultat prospektering direkt kan iakttasstatens deärav som
fyndigheter givit upphov till gruvdrift. Under den tid NSGsom som
fanns blev endast fyndighet inte tidigare varit känd föremål fören som
gruvdrift, nämligen kopparfyndigheten Pahtohavare i Kiruna. harDen
brutits Viscaria AB dotterbolag till finskaär Outokumpu Oy,ettav som
och anrikning har skett vid företagets verk vid Viscariagruvan. I gruvan

bröts under perioden 1990 till 1995 har 1,5 miljoner malmsom ton
brutits. Gruvan har bidragit till ökad livslängd för Viscariagruvan genom

anrikningsverket kunnat få malmatt från båda och därigenomgruvoma
utnyttjat sin kapacitet.

NSG utförde mycket undersölcningsarbete fyndigheterpå som
upptäckts innan bildadesNSG och arrenderade sedan dessa tillut
etblerade företag. Sådana fyndigheter Stekenjokk och Hornträsk-var
viken. Stekenjokkgruvan bröts Boliden AB och under bryt-ävenav
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eventuellt kunnaförNSGytterligareundersöktes denningstiden attav
varitfyndighetHomträskvikenmalmkvantiteter. ärpåvisa somennya

förnyadgenomförtsedan NSGförst1940-talet,känd sedan men
erhållas.och formstorlekmalmlcroppensvetskapkundeborrning om

Boliden AB.arrenderadesHomträskviken av
för bryt-föremålblev inteundersökteNSGfyndigheterMånga som

utmålslagdaz ellerblevdefanns kvar,tid NSGunder denning mensom
Nickel-tid.dennaefterunder ellerbearbetningskoncessionerhöll

NSG.utrnålslagdblevlänVästerbottensifyndigheten i Lappvattnet av
påvisatsnickel harmed 0,9 %nickelmineralisering800Ca tontusen ca

Oy.Outokumpuhar övertagitsFyndighetenfyndighet.dennai av
wollastonitfyndighetenpåNSGerhöllsBearbetningskoncession av

Mineral ABöverlåtits på Aroslän,VästmanlandsiBanmossen som
driftiplanerasfyndighetDenna tasAB.Tricoronaägs avnumerasom

Graphite ABdotterbolaget WoxnaviaTricoronanågot år.inom är även
upptäcktesHälsingland,iKringeltjärngrafrtfyndighetentillägare som

fyndighetdennapåGruvdrift harundersöktes NSG. startatsoch av
under-ochupptäcktsfyndigheter,tvåytterligareunder 1996. För som
ochlämnatsbearbetningskoncession äransökanharsökts NSG, omav

och koppar-SkåneBillinge ikaolinfyndighetenberedande.under Det är
fyndigheternaBådaDalsland. ägsDingelvik ifyndigheten numera av

respektiveKaolinSvenska ABnämligentill AB,dotterbolag Tricorona
AB.Svenska Koppar

mineral-mängdsåldesverkadeNSGårenUnder de sista ensom
kon-aktivbedrevNSGprospekteringsföretag.tilloch uppslagrättigheter

dentilloch bidrog görautländska företag attmedtaktverksamhet även
det sistaUndervärlden.känd imineralpolitikensvenska uteändrade

mineralinformationskontor,sittbyggahöll pådå SGUåret, sam-att upp
Detmarknadsföringsaktiviteter.imyndigheternade bådaverkade

facktidslcriftenanseddadeniSverigebilagabl iresulterade omena
bekostade.ochutarbetademyndigheternabådaJournal deMining som

underprospekteringsbolagtillsåldeNSG inteinformationDen som
hållit dennnadesssedanharSGUtill SGU.överfördesavvecklingsåren

Malå.imineralkontorvid sittprospektörerförtillgängliginformation
frånfrån SGU,förutom ävenkommerinformationfinns ocksåDär som

fl.VolvoSGAB, LKAB, m

tillståndtillleder2 administrativadenUtmålsläggning är somprocess
malm.få brytagruvlagenenligt att
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2.2.1 SGAB och dess nedläggning

Sveriges Geologiska Aktiebolag SGAB bildades 1982.statenav
utgjordeFöretaget utbrytning SGU därigenom delades ien ur som en

myndighet uppgiftmed kartera Sverigefrån geologisk ochsynpunktatt
företag med uppgift på uppdrag bedriva främst prospekter-ett att

ingsverksamhet. Huvudsaklig uppdragsgivare Vid tid-NSG.var samma
punkt överfördes de mineralpolitiska myndighetsuppgiftema från
dåvarande Statens Industriverk SIND till SGU.

Förutom personal SGAB kund NSG.SGUsäven över störstatog
blevNSG SGABs dominerande och praktiken enda kundi inomstörre

prospekteringen. Samarbetsformema mellan och ochSGAB NSG
projektadministrationen uppfattades mindreinom SGAB många somav
effektiv. SGABs företagskultur präglades dessutom under många år i
viss mån den tidigare myndighetsrollen. hade hellerFöretaget inteav
något incitament arbeta effektivt. skulleVinsternaatt genereras genom
konsultarbete och intäkter från framtida gruvbrytning.inte genom
Inriktningen prospekteringen ändrades ofta, vilket ledde till omställ-av
ningskostnader. berodde bl påverkades frånDetta på NSG delsatta
politiskt håll och dels försökte undvika konfrontation med andra
prospektörer. sökte då till områden där andra prospektörer inteNSG sig

så områdenaktiva. Positivt dock information fram inomatt togsvar var
sannolikt inte hade blivit undersökta.som annars

SGAB hade endast kundNSG inomnämnts störresom som
prospekteringsverksamheten. läggaDå beslut fattades attom ner
verksamheten vid fanns heller möjlighetNSG inte någon än attannan
avveckla anställda vid företaget uppmuntrades då bildaSGAB. De att

enskilt eller bolag bildades därvidföretag, i Många mindreegna grupp.
verkar konsulter eller prospekteringen.inomentreprenörersom nu som

anlitas i hög grad de utländska företag verkar i Sverige.De Denav som
geofysiska flygmätningsverksamheten vid återgick tillSGAB SGU.

2.3 regelverkNytt

minerallagstiftning Minerallagen 1991 :45En 1991. ersatteantogsny
gruvlagen mineralfyndig-1974:342 och lagen 1974:890 vissaom
heter. innebar denGruvlagen byggde på inmutningssystemet, vilket att

först med avseendeansökte tillstånd få undersöka områdeatt ettsom om

2 16-1270
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på förekomst utvinningsbara mineral enligt lageni angiven speci-av en
fikation fick exklusiv inmutning detta. vissaLagenrätt göraatt om
mineralfyndigheter byggde på koncessionssystemet, vilket inte gav
självklar för den sökte tillstånd undersöka område.rätt att ettsom om
Tillstånd kunde till den detta fallet, fanni regeringen mestges som,
lämplig förenas avgjordesoch tillståndet kunde med villkor i varjesom
enskilt fall. förinmutningssystemet fanns också inmutarenI rätt att

mineralförekomstföreträdesrätt bearbetning utmål brytvärdtill om
självklarkunde koncessionssystemet fanns sådanpåvisas. I ingen rätt.

minerallagen har dessa båda förenats i koncessionssystemI ettsystem
med starka inslag inmutningssystemet.av

vilketändrades kapitel utgick,Minerallagen 1993 llattgenom
åtgärdinnebar kronoandelen bort. Bakgrunden till dennnaatt togs var

skulleskulle i prospektering. NSGinte längre sigatt staten engagera
skulleupphöra fanns anledning undanröja de regleroch det att som

prospekteringsföretag, särskilt sådanaframstå hindrande förmestsom
rådandevid detkommer från andra länder och inte var vanasom

alla utmåls-tillämpades strikt iKronoandelen intei Sverige.systemet
med avtal därstället hade etableratslagda fyndigheter. praxisI statenen

visstillstället arrenderade hälftenandeli sin operatörerna motut en
vinstandels-allmänhetutformades iersättning. Ersättningen ettsom

erhöllpraktikeninnebar således iåtgärdDenna att statensystem. en
krono-gruvdriften. Förvaltningenform stället för andel iroyalty i avav

tillhördeall gruvegendomandelama liksom så övriggott somsom
handhades NSG.staten av

mineralrättigheter i Sverigemöjligheter till förvärvUtlänningars av
egendomutländska förvärv fast1982:618reglerades i lagen avom

hakontrollsubjekt måsteeller kföreskrev utlänningarLagen att sm m.
Kontroll-eller utmål enligt gruvlagen.tillstånd för få inmutningatt
ägandetandel isvenska företag har visssubjekt även en avsomavser
svenska,företag, liksom mångautländska händer. Många utländska

gruvlagenförbud få tillstånd enligtuppfattade lagen innebar ett attatt
uppfattadesfåoch avstod därför försöka inmutningar. Lagenatt ens

Tilllämp-för utländska prospektörer.därigenom hinderett stortsom
ficktillstånd iansöktedock företagningen De omsomvar en annan.

villkorprospektera på iallmänhet detta och kunde stort sett somsamma
bedrivitharbelgiska företaget Vieillesvenska företag. MontagneDet

under1850-talet och harZinkgruvan sedangmvverksamhet Sverigei
för-tillstånd. Självatillfällen erhållit sådantdenna tid vid åtskilliga

enskild inmutningtillstånd försöka varjefarandet att tvungen attvara
belastning. Ettinnebar sig administrativföretaget önskade ha i ensom
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förenklat förfarande föreslogs bolaget innebar generelltatt ettav som
tillstånd enligt utländska förvärvlagen fast egendom skulleom av rn m
utfärdas gälla område. sådant tillståndinom Någotatt störreett
beviljades dock aldrig. upphävdes delarLagen 1992 i de som avser
minerallagstiftningen.

2.4 Effekterna den ändradeav

mineralpolitiken

ändring haft betydelseDen i mineralpolitiken sannolikt har störstsom
för utvecklingen avskaffandet kronoandelen.inom gruvnäringen är av

de utländska företag kommer till för prospekteraFör Sverige ärattsom
hotande potentiellt hinder för kunna fatta snabba och rationellaett att

beslut undanröjt. företag etablerade har ställetde i Sverige iFör ärsom
haravskaffandet till de pålagor skall betalas tilllett statenatt som

minskat, vilket ekonomisk till prospektering och forsk-störreger ram
ning m m.

sökade utländska företagen har upphävandet tvångetFör sär-attav
skilt inneburittillstånd för få förvärva mineralrättigheter positivatt en

prospektörer ochlandet välkomnar internationellavisargest, attsom
gruvföretag. ändring mineralpolitiken genomförs i många länderiDenna

effektivoch understryker vikten internationell konkurrens för pro-av en
spektering.

huvudsakligenAvvecklingen den statliga prospekteringen ärav
flera utgångspunkter.positiv för gäller från olika Genomnäringen. Detta

prospektörerprospekterar blir för övrigainte längreatt staten utrymmet
alltid kan förväntas enligtkonkurrent inteEnstörre. stor agerasom

företagsekonomiska har försvunnit.principer
branschföretagenmineralrättigheter kundeNSGs övertas motav en

liten från prospekteringersättning. Positivt resultatenär även att statens
blev tillgängliga mineralkontor.vid SGUs

Upphävandet och införandet minerallagen innebargruvlagenav av
förpåtagliga effekter för faktor mångainga gruvnäringen. En positiv

och kommer tillföretag, särskilt sådana verkar internationelltsom
Sverige för prospektera, den relativt låga bolagsskatten.äratt

under deEffekten prospekteringen kan iakttas i ökad volympå
fastlägga hur andeldock med säkerhetåren. går inteDet storsenaste att

hurändrade mineralpolitiken ochökningen effekt denär avav som en
företagens behovandel andra faktorer, exempelvisberor på attstor som

öka malmbasen.
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Figur 2.1

Prospekteringsinsatser Sverigei 1982 1996-
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2.5 Efterbehandling vid Adakgruvan

Staten har bedrivit gruvdrift Adakgruvani i Västerbottens län sedan
1940-talet. förvaltningenFör svarade Kommerskollegium tillsav gruvan
NSG bildades, då denna myndighet driftenFörövertog ansvaret.
svarade Boliden Gruvdrift och anrikning varefterAB. pågick till 1977
området under slutet 1970-talet och början 1980-talet efterav av
dåtidens återställdes industri och gmvsamhälleattnormer genom revs
och det ha50 sandmagasinet kalkades och gräsbesåddes. Dessastoraca

åtgärder visade sig sedermera otillräckliga och växtligheten dogsenare
efterhand och den bindande effekten och dess på anrik-växter rötterav
ningssanden upphörde. Vittringsprocesser utlöste tungmetalller från
sandmagasinet och industriområdet vilka fann till omgivandesin väg
vattendrag.

Efter föreläggande från länsstyrelsen Västerbotten har och,i NSG
efter dess avveckling, och metoder förNUTEK provtagit lämpligautrett

eliminera dessa olägenheter. komplicerande faktor för AdaksEnatt
sandmagasin dess innehåll arsenik Vilket omständig-under vissaär av
heter kan lösas och förorena Industriområdetomgivningen. ärut sanerat
i sin helhet och plan för åtgärder i sandmagasinet har inlämnats ochen
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sandmagasinetEnligt planen kommergodkänts länsstyrelsen. attav
vilket sinpackad ihalvmetertjockt tätskikttäckas med morän turett av

skyddsskikt.täckande Entjockttäckas 1,5kommer meterettatt av
dettaarsenikutsläppomhändertagandeförberedskapsplan större omav

under utarbetande.inträffa efter täckningenskulle är
medelfinansierad meddelentillSaneringen statenstörstaär som

gruvegendom.samband med avyttringenerhållit i statensav
planeradegenomföra detytterligare några årkommerDet attatt ta

tör-undernödvändigtblir dessutomåtgärdsprogrammet. Det att en
deuppnåseffekterönskadetidsperiod övervakahållandevis lång att av

dettaforskning inomoch fördjupadgenomförs Fortsattåtgärder nu.som
vilka faktorererhållaskankännedombehövs så bättreområde att om

bättreoch såsandmagasin,påverkar attdestyr processer somsom
kapitel 5.Se vidare iåtgärder föreslås.ochkan görasprognoser
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3 Prospektering

l Allmänt

Prospektering den aktivitet bedrivs med målsättningen finnaär attsom
mineralråvaror kan med ekonomisktutvinnas positivt resultat. Desom
mineralråvaror det gäller metallförande mineral, industrimineral ochär
andra tekniskt användbara mineral och bergarter, energimineralsamt
fossila bränslen olja, och kol. Prospektering bedrivssom gas genom

berggrunden och jordartema undersöks geologiskt,att genom
provtagning, mätningar och borrning. Prospekteringengenom genom
kräver allmänheti god kännedom de geologiska förhållandena iom
berggrunden och jordartema.

3.1.1 Malm

Malm används för beteckna ansamling mineral sådanatt en av av
karaktär förädlas fördet, med ekonomiskt utbyte, kan brytas ochatt

observ-utvinning metall. Malmer uppskattas och beräknas utifrånav
ationer i hällar, borrhål borrkämor eller Malmtillgångamai gruvor.

oftast i klasser graden säkerhet bedömningenianges avsom anger av
kvantitet och kvalitet halter. Klassningen kan ske enligt flera olika

Vanligt dock begreppen känd, sannolik och möjlig malmärsystem. att
används.

Känd malm sådan detaljeradeberäknad utifrånär ärsom
observationer och Observationema, ochprovtagningar. provtagningarna
mätningarna sådan förhållandenatäthet, och de geologiska såär av
välkända, storlek, form och mineralsammansättning halt malmeniatt

säkert känd.är
Sannolik malm beräknad grundvalpåär typav samma av

information inforrnationstätheten glesare.känd malm, ärsom men
Graden docksäkerhet den lägre hos känd malm,är, är äntrots attav
tillräckligt hög för förmoda kontinuitet mellan observationspunktema.att
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förmodadMöjlig sådan uppskattas utifrånmalm är ensom
sannolik malm, förkontinuitet, bortom känd respektiveextrapolering

behövergrund. Möjlig malm kan, inte,vilken det finns geologisk men
ellerbelagd med stöd mätningar.vara av prov

Malmbas3.1.2

för brytning.finns tillgängligMalmbas malmdenutgör somreserv av
malm.ibland också sannolikkänd malmmalmbasen ingårI men

Malmbasen3.2

Allmänt3.2.1

tillförseldessaolika faktorer. EnMalmbasen påverkas är avavav
påverkarmalm. Andra faktorernyupptäcktprospektering somgenom

förkostnadenaktuella produkter ochpåekonomiska, prisetär t ex
fall heltvissaTekniska faktorer idriften och led.i ärsenaregruvan

innebär ocksåellerbrytvärd Detför fyndighetavgörande ärom en
fyndighetför hur andelavgörandedessa faktorer kan storatt av envara
ävenledeshartekniska faktorernamalmbasen.kan räknas in i Desom

olikafaktorernaekonomiskakoppling till dedirekt attgenomen
olikaanrikningochexempelvis gruvbrytningtekniska lösningar för ger

komplexhar såfinns fyndigheter i Sverigeekonomiska utfall. Det som
konventionellamedde kan anrikassammansättning intemineralogisk att

Rakkejaur isådan fyndighetexempel påanrikningsmetoder. Ett är
såförekommerfyndighetMalmmineralen i dennaVästerbottens län.

medmineralensärskilja de olikakunnatfinkomigt hittills inteatt man
ekonomiskt resultat.godtagbart
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påverkar malmbasenFigur 3.1 Faktorer som

prisHögre
Teknisk lösningProspektering kostnaderLägre

%@

%

I%

z %

prisLägre
Brytning kostnaderHögre

malmbasenminskarFaktorer som

malmmalmbasen sker attminskningenhuvudsakligaDen genomav
icke-järnmalmexklusivemalm,Brytningenbryts i våra avgruvor.

1960-taletmittensedanökningkonstantrelativtjärnmalm, visar aven
år.miljoner0,6ökningmotsvarande tontrendmed perom caenen

AitikgruvanfrånkommerproduktionökningsåvälMerparten somav
framgår1980frånUtvecklingenbryts.kopparmalmlåghaltigdär aven

figuren nedan.
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Malmproduktion Sverigei 1980 1995Figur 3.2 -
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järnmalmfiguren framgår det bryts miljonerAv 20 25 tonatt ca -
ungefär malm s kår i Sverige i två och lika mycketper gruvor annan

ickejärnmalm undantar jämmalmsgruvornai femton Omgruvor. man
anrikningsmalm.producerades under 24,2 miljoner Merparten1995 ton

miljoner bröts Aitikgruvan.17,5 itonnaget, ton,av
ickejärnmalmer framgårFördelningen malmprodukter avseende avav

nedanstående figur.

Figur 3.3

avseendemalmproduktionFördelning av
1995Sverigeiickejärnmalmer

Zink-Bly-
Zmkmalm Kopparmalm

2% 8%
Blymalm

7%
Guldmalm

6%
Kopparmalm,

övriga
Kopparmalm,4%

Aitik
73%
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miljoner1,4malm, miljonerbruten 6,7Av övrig utgör tonton,
vidkopparmalmblymalm, miljon1guldmalm, miljoner1,7 tonton

resterandezinkmalmmiljonerandra Aitik, 0,6 samtän tongruvor
AitikMetallinnehållet malmen,zink-bly-kopparmalm. imiljoner2 ton

zink, 100silver, 168guld, 268medräknat, 6,5 tusen tonutgör tonton
metallernaFördelningenkoppar.bly 84 tonsamt tusentusen ton av
redovisat.produktionenfinns värdetfigur figur 3.5framgår 3.4. I avav

produceras.zink den malmdet iframgår ñguremaSom är mest somav
medan koppar-metallinnehâlletfjärdedelungefärKoppar utgör en av

Sverige. Närmalmproduktionen ifjärdedelarmalm drygtutgör tre av
med andelkoppardominerarproduktionendet gäller värdet av caenav

betraktaSilverzink och guld.följt är att38 närmastprocent, somav
värdet.allt förstår 11biprodukt i Sverige procenttrots avsom en

Figur 3.4

metallinnehåll svenskaiFördelning av
1995ickejärnmalmsprodukter

övrigaKoppar,
12%

AitikKoppar,
12%

Zink
48%i

Bly
28%
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Figur 3.5

svenskaproduktionenvärdetFördelningen avavav
metallinnehållpåickejärnmalmer räknat

övrigaKoppar, Guld
19% 20%
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Silver
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19%
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En orsak till malmbasen kan minska de ekonomiskaatt ärannan om
förhållandena försämras till den grad malm inte kan brytas.att en
Malmen upphör då definitionsmässigt malm. kan inträffaDetatt vara

priset på produkterna sjunker snabbare vad kan inbesparasänom som
på kostnadssidan. Priset i allmänhet kombinationutgör etten av
internationellt överenskommet pris och valutaeffekter beror denpåsom

valutans styrka främst dollarn.gentemotegna
Ytterligare orsaker kan priset för nyttighetenävenatt ärvara om

oförändrat, eller till och med ökar, kan kostnadssidan stiga ännu mera
så verksamheten blir olönsam. skulle kunnaDet ske exempelvisatt om
energikostnaderna skulle öka markant för gruvindustrin.

Faktorer ökar malmbasensom

På ökade kostnader och minskat pris påverkarsättsamma som
reservsituationen negativt gäller det ökande ochprismotsatta -
minskande kostnader kan medföra ökning malmbasen.av

Det vanligaste på vilket malmbasen ökas dock malm-sättet är att nya
kvantiteter hittas prospektering.genom
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malmbasenUtvecklingen3.2.2 av

denunderharSverige senasteiickejämmalmemaförMalmbasen
miljoner220medianvärde på ton.kringvarierattioårsperioden ett ca

årethögstochmiljonermed 193under 1989 tonlägstDet somvar som
malm-beräknas1986årVid utgångenmiljonermeddärpå 268 ton. av

vid utgångenoch årtiomiljoner221ha varitbasen ton avsenare,ca
AitikgruvanOmmiljoner213malmbasen ton.beräknas1995 vara

19951986tioårsperiodenundersjunkitdock malmbasenharundantas -
nivåntillfyra årenförstaunder demiljonerintervallet 40 50från ton-

fem åren.deundermiljoner30 senasteton

3.6Figur

ickejärnmalmerMalmbas
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Björkdal,blperiodenunder ärpåbörjatsgruvdriftendärGruvor a
SamtligaPahtohavare. ärÅkerberg, ochHarnäsLovisa,Petilcnäs,

fleradessutomhar1996Underprospektering.målinriktadresultat av
zinkmalm irikfyndoffentliggjorts,guldfynd ettsamt avnya

ipåbörjatsbrytningåretunderharDessutomRenströmsgmvan.
Hälsingland.Edsbyn iKringelgruvan näragrañtfyndigheten
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Under perioden har bl Saxberget, Yxsjöberg, Kedträsk, Holmtja äm,
Långsele, Enåsen, Näsliden, Stekenjokk, Rävlidenfáltet, Pahtohavare,

ÅsenUdden, Lovisa, Hamäs, och Falu lagtsgruva ner.

3.3 Prospekteringsutvecklingen

Prospekteringsaktiviteten i Sverige låg under 1980-talet med hjälp av
statligt stöd och speciella projekt på uppåt 200 miljoner kronor, men
sjönk i början på 1990-talet till 100 miljonernära kronor 1993. Detta
berodde främst på avvecklade sinatt staten prospektering och ladeegen

Nämnden för gruvegedom N SG.statensner

Figur 3.7

Prospekteringsinsatser i Sverige 1982 1996-
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5 50
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I figuren finns förutom prospekteringen, bedrivitsovan som av
privata företag, NSGs prospektering,även prospekteringsstödet ksamt s
speciella projekt redovisat. De speciella projekten innehöll sådanäven

inte direkt kan hänföras till prospektering. Nedgången i prospekter-som
ing på den privata sidan där LKAB finns redovisat åren 1986 1987-beror på LKAB under dessaatt år avvecklade sin prospektering.
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till drygt 146ökadeprospekteringendåinträffade 1994trendbrottEtt
Ökningen miljonertill drygt 181under 1995fortsattekronor.miljoner

miljoner200tillunder 1996ytterligare överstigaoch beräknaskronor
informationgeologiskadenbltill ökningenOrsakkronor. är att soma

tillgängliggjordesverksamhetför NSGsfram inomtagitstaten ramen
lagenochgruvlagenavskaffades dåkronoandelsinstitutetalla,för om
devalver-minerallagen,tillslogsmineralfyndighetervissa sammanmm

finnshinderingablev käntdet1992,värde attkronansingen samt attav
öppnadeSGUSverige.verka iprospekteringsföretagför utländska att

geologiskatillhandahålla denuppgiftmedMalåmineralkontor i attsitt
NSG,frånkorndenblbesittningfinns iinformation statens somasom

internationellsista årunder sinapåbörjadeNSGoch LKAB.SGAB en
harSGUprospekteralandlämpligtSverige attmarknadsföring somav

verksamhet.fortsatt dennadärefter
för-beräknas1995prospekteringenförredovisade insatsernaDe
ochguldinriktadprospektering motpåmed drygt 40delade procent

basmetaller. Utöverinriktadprospekteringpå motknappt 60 procent
industrimineralefterprospektering3metallerdessa procentavser

kostnadernatredjedelenergimineral. Caochinklusive diamanter aven
Prospekteringbefintligatillanslutningprospektering i somgruvor.avser

hälftenungefärsvenskägda företag utgörhuvudsakligenbedrivs avav
volymen.totaladen

inmut-och tidigareundersökningstillståndantaletförUtvecklingen
och därpåvärde 1992lägstamedtendensliknande ettningar visar en
undersök-ansökningarAntaletande åren.följunder deökande antal om

ocksåfinnsåren. Detunder dekraftigtökat senasteningstillstånd har en
tidigare.arealomfattar änansökningama störreenskildadetendens att

ochhos bergmästamaeftersläpningresulterat iharAnhopningen en
väntetider.oacceptablamedfört

förstmärkaskommerprospekteringen attökadedenEffekten omav
mångårigresultatetföreliggerfynd ärflera år. pro-De enavsom nu

Nyupptäcktadjupprospektering.omfattandespekteringsinsats även
ÅkullaiMineral ABBolidenunder 1996fyndigheter har rapporterats av

zinkmalm.Östra guldmalm och i Renströmsgruvan
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Figur 3.8

Antal beviljade och förlängda inmutningar och
undersökningstillstånd 1981-1995
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Om i stället för antalet undersökningstillstånd betraktar den arealman
föremål för undersökningstillståndär eller inmutning visar densom även

liknande tendens, arealen har ökat markant under 1994 ochen men
1995.

Figur 3.9

Areal beviljade och förlängda inmutningar ochav
undersökningstillstånd 1991 -1995 exkl diamant
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Under 1995 område föremål för under-merparten ett stortav var
kmzsölcningtillstånd för diamanter. Området omfattade 5 000 inära ett

område mellan Kiruna och Treriksröset. återlämnadesDet dock efter
mindre år.än ett

Det finns flera orsaker till arealen ökar så markant. Enatt är att
företag inte tidigare verksammavarit i Sverige behöver relativtsom

arbeta på förstai skede för kunna genomförastora ytor att ett att
rekognoseringsarbeten med geokemisk provtagning innan hart ex man
lärt känna området så kan koncentrera arbetesitt påatt man mera
begränsade orsakEn de etablerade företagen måsteytor. är attannan
skydda sina intressen på systematiskt tidigare dåett sätt änmer nu
nykomna företag eljest kan komma in på områden där inget undersök-
ningstillstånd finns. Med den mindre konkurrens tidigare fannssom
kunde områden lämnas undersökningstillstånd eller inmutning iutan
förvissningen prospektörerna respekterade varandras intresse-attom
områden och allmänheti inte konkurrerade dessa.om

Är3.4 prospekteringen tillräcklig

3.4.1 Allmänt

Eftersom prospekteringen resultat malmbas åtskilliga efter deti årger
den första investeringen prospekteringsarbetei det svårtgjortsatt är att

generellt fyndgjorda i form ökad malmbas till satsadei relationsätta av
kan möjligenDet underlätta något denna bedörrminggöraattpengar.

utifrån det faktum kostnaden vanligtvis ökar för prospekter-att ett
ingsobjekt längre tiden går. Orsaken till detta första fasernai deär att

översiktliga orienterande undersökningar, därpå följer mätningargörs
och provtagningar efter hand blir detaljerade och leder tillsom mer
borrning den dyraste fasen prospekteringen. Borrningenärsom av ger
underlag för malmberäkning. efter det prospekteringenMen även att
har slutförts kommer viss tid behövas för planering ochatten
anläggning innan produktion kan påbörjas.

bakgrundMot det ovannämnda det svårt direkt vilkenär attav ange
prospekteringsvolym skulle krävas i för hålla malm-Sverige attsom
basen på konstant undernivå längre period. Ett angreppssätt är atten en
använda kända erfarenhetsvärden från andra delar världen, itav ex
form prospekteringssatsning del hos fram-omsättningenav som av
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brutetbelopp behövergångsrika gruvföretag eller det tonsatsas persom
innebär medel-upprätthålla malmbasen. Bådamalm för sätten attatt

omständigheterallavärden från företag användsvissa utan att som
verkarExempel på hur sådanapåverkar resultatet kända. angreppssättär

i det följande.ges

på prospekteringsatsning3.4.2 Företagens

prospekteringsintensivadeInternationell statistik visar 25 mestatt
räknatomsättningföretagen 7,9 % sinvärlden i genomsnitti satsar av

vilkenframgårprospektering. intepå intäktssidan på Det nämnare typ
inräknade ibedriver ochföretagverksamhet dessa ärsomav som

verksamhetenenbartSannolikt omsättningenomsättningen. är att avser
metallurgisk aktivitet.fonnvid anrikningsverk och ingenoch avgruvor

lämnarårsrapportMining i sindet endast TerraI Sverige är som
beräknas.karaktär kanovanståendevärdesådan redovisning att ett av

underprospekteringssatsningdå Miningsvisar sig TerraDet att senare
företagenför destorleksordning 25denår minstär ovan.angessomav

prospekter-värden för sinnågraBoliden Mineral har inteAB angett
underföretagetpekaruppskattningi redovisning,ing sin mot attmen en

gruvrörelsenomsättning inomde genomsnitt sinåren i satsarsenaste av
företagen.ungefär hälften de 25 angivnamot

malmfinnaKostnad3.4.3 att

osäkerhetförenad med högverksamhetProspektering ärär omsomen
malm-kostnaden finnapåverkarutfallet. faktorerMånga att en ny
Sådanamalm.finnakostnadenenklare uttrycktfyndighet eller att ett ton

vilkenarbetargeologiska miljöfaktorer bl den typär avmana
kännedomsöker på, vilkenvilket djupfyndighet söks, manmansom

innebärgeologiska miljoch den Dettasökta malmtypenhar denom
malm.finna Detvad det kostarpris pådet svårt attär sätta ettatt att

Canadafrämstpubliceradeuppgifterfinns emellertid vissa som avser
mellanspridningmycketframgår detoch Australien. Där är storatt

finnagenomsnittlig kostnadberäknarföretagen ett tonattäven när man
i Sverige.beräkningartillämpa dessaockså vanskligtmalm. Det är att

verksammaprospektörerunderlag harfå något bättre ärFör att ett som
dessa kostnader.uppskattai ombettsSverige att
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I allmänhet gäller det billigare finna malm närhetenär iatt att av
kända malmförekomster på andra ställen. likaledesDet billigareän är

hitta låghaltig guld- och kopparmalm hitta komplexatt sulfid-än att
malm. Kostnaden således beroende vad söker, sökerär av man var man
det och hur söker det. sökerHur i sinär turman man en
sammanvägning den strategin söka den kompetens ochatt samtav egna
erfarenhet personalen har.som

Mot bakgrund ovanstående kan det befogat dela in deattav vara
sökta malmema i olika för del kanSverigesgrupper, som vara

guldmalmer-
koppannalmerstora-

komplexa sulñdmalmer-
kan därutöverDet finnas skäl särskilja prospektering i anslutningatt

till de kända malmema närprospektering och prospektering på annat
håll fältprospektering åtminstone det gäller komplexa sulfid-när
malmer. Det kan därutöver finnas anledning särskilja prospekteringenatt
efter blymalmer Laisvalltyp från de komplexa sulfidmalmema.av

3kostnaderDe bedöms rimliga följandeärsom som

Prospektering efter:

kopparmalmStor kr/ton5
Basmetaller

närprospektering lcr/ton15-
fåltprospektering lcr/ton30-50-

Guldprospektering 4,50 kr/g guld

dessaOm riktvärden på prospekteringskostnader multipliceras denmed
mängd malm bryts årligen i våra erhålls riktvärde på hurettsom gruvor

prospekteringen bör för resultatet skall mängdstor attvara ge samma
malm bryts. Följande produktionsvärden används sammanställ-isom
ningen nedan.

3 Mineralråvarukommittén SOU 1989:92 behandlade också kostnader for
hitta malm. frånEtt antal Australienfrämst Canada ochatt rapporteren

presenterades. Kommittén konstaterade svenska prospektöreratt grovt upp-
skattade genomsnittskostnaden för hitta medelstor basmetallfyndighet iatt en
Sverige storleksordningen 30 kronor ton.av per
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Koppannalm 16,4 miljoner tonstor
Blymalm miljoner1,7 ton
Övriga basmetallmalmer miljoner3,6 ton
Guldmalm guldinnehåll6 ton

miljoner kronorKoppannalm 16,4 825stor x
Basmetaller

miljoner kronorl/3 närprospektering 1/3 15 3,6 18x x
kronor2/3 fältprospektering 2/3 40 3,6 96 miljonerx x
kronor26 miljonerBlymalm 15 1,7x
kronormiljonerGuldmalm 4,5 6 27x

;i miljoner kronor

krävasskulle detantaganden gjortsvisar med deDet att caovansom
skulleAitik exkluderasprospektering. Om240 miljoner kronor år iper

lcronor år.det krävas 160 miljonerca per
gäller denosäkerhet vadförenad medSammanställningen ärovan

ellermalmför fyndkostnad genomsnitt krävsi ettett tonett avsom
guld.gram

basmetallemastället för tredjedelhälften iOm antar att avenman
miljonermedminskar kostnaden 15påträffas vid närprospektering

närprospekteringpåträffas vidtredjedelarkronor. så mycket tvåOm som
dvs totalt 30miljoner kronor,minskar kostnaden med ytterligare 15
påträffas vidall malm skullemiljoner kronor. andra sidanOm å

denkronor högrefältprospektering kostnaden miljonerblir 30 än
ställetblymalm ikostnaden hittaangivna. Likaledes ökar, sättsattom

med miljoner kronor.till det dubbla, den totala kostnaden 25
högkopparmalmer påverkas iefterKostnaden för prospektering stora

för hitta Engenomsnittskostnadgrad vilken ett ton.antages attsomav
ökninginnebärmed kronaökning eller minskning 1 ton enper

med miljonerårliga kostnaden 16respektive minskning den totalaav
kronor.

Sverigehög grad infrastrukturen.Kostnaden påverkas också i ärav
innebär iväl försett skogsbilvägar, vilketmed bl transportatta

det ijämförelse kanallmänhet kan ske med bil. Som nämnas att stora
oftastoch geologemaväglöstdelar Canada i detär närmaste attav

fots.fram tillprospekteringsornrådena och där sigflygasmåste in i ta
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3.4.4 Prospekteringsvolym i förhållande till
malrnreserver

Med de antaganden det sannolikt malrnreservengjorts är attsom ovan
i kan behållas konstant med årlig prospekteringsinsats pågenomsnitt en

miljoner kronor miljoner kronor Aitik undantas. Under242 160 om
prospekteringsvolymen till miljoner kronor och den1995 uppgick 180

öka kronor under ökandetill 200 miljoner 1996. Dettaväntas över är en
år.trend sedan visar på fördubbling under1993, tresom en

till fulloProspekteringsvolymen fortfarande för låg under 1996 förär att
ökande prospek-kompensera för brytningen Aitik. Trenden mediäven

fyndbrytas snabbt eller fåtering lovande, den kan ingaär nyaommen
det framkommer fyndlikaväl den kan fortsätta ärgörs, somomsom

internationella företagen.intressanta särskilt för de
förbättras ökadResultatet prospekteringsaktiviteten kan genomav

effektivitetenvolym, bättre effektivitet. ökaEtt sättäven attmen genom
demförbättra erfarenhet, kompentens och kunskap hosär att som

med utbildning och forskning.prospekterar. hör blDetta a samman
Behandlas i kapitel 5.

faktor ocksåTillgången till relevant geologisk information är en som
prospek-kostnadsbilden förpåverkar såväl chansen hitta malmatt som

områden där har iklätt sigdeDettörer. är ettstatenett ansvar.av
finansierarfrämst länsstyrelserna,Behandlas kapitel 4. viai Staten,

Bergslagen.också mineraljakt Norrland ochi

insatser3.4.5 Statens

stimulera tillhar inriktats påstatliga insatserna under årDe attsenare
kronoandelen ochhinderökad prospektering bort vissaatt tagenom

fast egendom itillståndsplikten för utländska företag ägaatt rnm
tillhandahålla information ioch fram ochSverige påatt satsa att ta

prioriteradeform och nykarteringbefintliga kartor samtrapporter avav
har nyligen inrättatområden, informera detta. Statensamt enom

forskall verkamyndighet, Sweden ISA,Invest in Agency attsom
investeringskapital tillutländskt Sverige. Den även enser sommera

till Sverige.uppgift stimulera prospekteringsföretag komma Enattatt
underlag tillsnabbare landet nödvändig förbaskartering i är att pro-ge

prospek-frånspektering kan resultat inom rimlig tid. Resultatensom ge
marknadsföringenteringen bör och tillvaratas görassamtrapporteras

intensivt.mera
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3.4.6 Prospekteringen i Norden

jämförelseEn prospekteringen i Sverige, ochNorge Finland visar attav
den tidigare varit i Finland och lägst i Under år frånNorge. tiostörst
1985 till har1994 ändringarna relativtvarit små. markantMest är att
prospekteringen sjunkit i Finland från miljoner196 kronor 1990 till 148
miljoner kronor 1994, vilket nivå Sverige har.är samma som

Figur 3.10
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Norges prospektering har under perioden legat på ungefär tredjedelen
Sveriges. beräknas prospekteringen något högre iFör 1995av vara

kanNorge året innan. låga nivån på prospekteringen i NorgeDenän
delvis bero på kraftiga på prospektering gjordes tidigare,satsningaratt

sluteti på 1970-talet och början 1980-talet samband med ökadpå i
satsning oljeprospektering. kan ocksåpå lägre nivån iDen Norge ses

bakgrunden malmgruveindustrin i mindreNorge ärmot att av
omfattning i Sverige. finns betydande produktionDäremotän aven
industrimineral och kan gälla ii Norge. Det sägasnyttosten samma
Finland där antalet malmgruvor har minskat under åravsevärt senare

Ävenoch förväntas minska ytterligare. Finland har realtivt storen
produktion industrimineral. Finland det ländernaendaär somav av
fortfarande bedriver statlig prospektering, vilket sker Geologiskagenom
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Forskningscentralen Finlands motsvarighet till förekommerSGU. Där
fyndig-dessutom stöd till prospekteringen. Finland har fåtalI ett nya

kommit likhet med detheter fram under år. SverigeI är mestsenare
guldfyndigheter iögonfallande de fyndigheterpåträffats. Mest är avsom

australiskadiamant Finland dotterbolag till detgjorts i ettsom av
prospekterat nordligasteföretaget Ashton. företag har iSamma även

huvudsakligenSverige under år 1995.

Finansiering prospektering3.5 av

svenskaungefär hälften denUnder finansierade1980-talet staten av
till prospektörer ochprospekteringen. skedde stödDet attgenomgenom

bedrevgmvegendom NSGNämnden för statensstaten egengenom
under de första årenstödet avveckladesprospektering. Såväl NSGsom

skett i privatall prospekteringpå 1990-talet. Sedan dess har nästan
volymen,företag för denantal börsnoterade stårregi. Ett störstastörre

gruvföretagflestaökande andel utländskt ägda. De ärär somvarav en
finnsfrån gruvverksamheten.får prospekteringskapital Detsitt även ett

fallbörsnoterade och i mångaantal mindre företag inte ärär somsom
prospekter-renodladehuvudsakligenfåmans- eller enmansföretag. De är

kankapitalverksamhetingsföretag och har ingen somgenererarsom
fallföretag behöver i mångaanvändas i prospekteringen. Dessa

flera olikakapital. kan ske påförstärkning med riskvilligt Det sätt.
förmedlateller bankfall företag till mäklarenågra har sigI vänt som.

erbjuder aktierföretagetkan skekapital från marknaden. Det attgenom
tillledervilket oftastden emission,till marknadenöppna genom

Kapital kaninofficiellt.officiellt börsen ellernotering aktierna påav
ocksåutvaldariktad emission till investerare,också erhållas somgenom

från Sverigehämta kapitaletmäklare. Svenska mäklare kanförmedlas av
Sverigefå kapital frånutländska mäklare kaneller utlandet, lika väl som

verksamhet i Sverigeprospekteringsföretag harför internationella som
eller något land.annat

prospekteringsföretagmed aktier ochCanada börshandeln iI är gruv-
finnsochvid Detutbredd. den börserna i Toronto Vancouver.Störst är

bransch ochspecialister på dennamängd mäklarfinnor är somen som
företagsanalyser.regelbundet publicerar

utvecklasborde kunnamineralanknutna företagBörshanteringen av
TrelleborgnärvarandeStockholmsbörsen finns föri Sverige. Påmer

aktierna,AB bland demoderbolag till Boliden omsattamestnoterat
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Terra Mining finns på A-listan. Båda dessa bedrivernoterat
gruvverksamhet i Sverige. På O-listan finns IPC, Sands Petroleum och
Tricorona. dessa ochAv IPC Sands Petroleum främst engagerade iär
olje- och gasbranschen utomlands, medan Tricorona nyligen har påbörjat
brytning grafit i Kringelgruvan Edsbyn Hälsingland.i Företagetnäraav
har bildats Wennland Guldbrytning guldmalmAB tidigare brutitur som
i Hamäsgruvan i Värmland. Namnändring genomförts förhar inteatt
förorsaka missuppfattningar företagets verksamhet. knutet tillNäraom
Tricorona ävenledes Svenska på denKoppar ABär noterassom
inofficiella listan. bedriver prospektering och har ansöktFöretaget om
bearbetningskoncession för Dingelviksfyndigheten i Dalsland, inne-som
håller koppar. Werrnland guldbrytning startades privatpersoner 1988av
med insats kapital. Under 1989 genomfördes första emissionegetav en

20 miljoner kronor, följt ytterligare kronor22 miljonerom av en om
1994. Vid bildandet genomfördesTricorona ytterligarte emissionav en
till de existerande 27 miljoner kronor. erbjöds 25Dessaägarna ävenom

Svenska avknoppadesKoppar AB, Tricorona AB,procent av som ur
vilket inbragte drygt miljoner kronor. det finns10 Detta visar att
möjlighet få kapital den svenska börsen till mineralprospekter-viaatt
ingsprojekt. finns mindre företag ñnsansierar verk-Det sinäven som
samhet med kapital förmedling mäklareprivat via utansatsatssom av

företagen gått på börsen eller avsikt så.göraatt ut annonserat att
Bland de företag finns flerautländska prospekterar i Sverigesom som

giuvföretag. där finns antal företag enbartMenär stora även ett som
sysslar med prospektering och ändå börsnoterade. Exempel på sådanaär
företag och Golden Glaciar noterade påZappa Resourcesär ärsom

finnsVancouverbörsen British Colombia Mineral påi Orvanasamt som
Torontobörsen, samtliga Canada.i

fåfinns emellertid andra möjligheter för litet företagDet även attett
kapitaLI undersökasde fall då företaget har fynd behöverett som
vidare tilldet mycket vanligt utomlands företaget går störreär att
gruvföretag företagetoch säljer delar projektet det störreut mot attav
står för detkostnaderna för den fortsatta undersökningen. Ofta köper

företaget andelar det mindre, vilket bidrar tillistörre närmareäven en
knytning mindreföretagen till varandra. kapital till detDet ävenav ger
företaget det använda det projektet eller tillkan isom gemesamma

prospekteringsverksamhet.annan
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Stöd till prospektering3.6

har förekommit stöd till prospekteringenDet i Sverige att statengenom
gruvegendomNämnden förhar gått med direkt bidrag viain statens

fallenskildaSG under l980-talet. Därefter har statligt stöd beviljats iN
från länsstyrelser frånoch NUTEK.

kronorursprungligen uppgick till 300 miljonerStatens stöd som
tillredovisatsutvärderats NSG ochunder sexårsperiod har tidigare aven

regeringen.
har varitfrån länsstyrelser och intestöd förekommit NUTEKDet som

har andra kategorierriktat till prospekteringprimärt mottagareutan som
gällakanfall kan in. Detdär prospekteringsverksamhet i vissa passa

flesta prospekter-företag där destöd till och medelstorasmå
till etablering i vissakan också gälla stödingsföretagen in. Detpassar

utökatbidra tillprospektering kandärregioner sätt ettett attutsatta vara
näringsliv.

Metallindustriarbetareförbundet ochfrån Svenskahar föreslagitsDet
prospekter-direkt tillstöd skall riktasSvenska Gruvföreningen återatt

risk-innebär högreprospekteringenSkälet till dettaingen. är ettatt
de flesta andrajämfört medlångsiktighettagande och kräver större

privata satsningar.
stödjasenligt dessa kunnaProspekteringen skulle att:genom

gruvrörelse. Detfår dras vinst iProspekteringskosmader1 motav
detskulle med beloppske större än satsats,ärett somsom

skullebeloppet. Avdragetdet satsadeexempelvis 150 procent av
vinstgivandeunder de ingenkunna ackumuleras år gruv-som

vinstsedan kunna kvittasförekommer förverksamhet närmotatt
sådan uppkommer.

företagen förskall kunna fonderas iObeskattande vinstmedel att
prospekteringsverksamhet.kommandekunna användas i

EU-stöd för prospektering.skulle finnasDet ett

Kommentarer:

Resul-och 1988.underi Canada 1987Förfaringssättet har provats
dessa år ifördubblades underprospekteringenvisartatet att

mindre företagen.synnerhet bland deijämförelse med åren innan,
mycket fusk. Omförekomframkommit detdockharDet attsenare

utformasmåste denintroduceras i Sverigestödform skulledenna
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så den inbjuder fuskinte till någon enkel metod för stödetatt utan
kan tillämpas.
Kostnaden för detta stöd hade kraftvarit i under 1995staten om
beräknas till miljoner kronor20 beräknat på 140 miljonerca ca
kronor spenderas företag bedriver gruvdrift ellersom av som
sannolikt kan komma det förinom några år. De 50göraatt procent
vilka föreslåsavdrag vad gäller,utövergöras, utgörsom nu
således miljoner för70 kronor vilka den uteblivna skatten enligt nu
gällande ordning 0,28 19,6 miljoner kronor.70utgör x
Det skissade stödsystemet skulle således den delenstörstagynna

prospekteringen räknat kronor. kommer docki Sverige i Det attav
fåtalendast de företag verksamma i Sverige.ärettgynna av som

Det de företag redan har kapital påär störst eget att satsasom nu
prospektering och har lyckosamma malm ellervarit hittaattsom
andra mineralfyndigheter. företag hittar någon bryt-De intesom
värd mineralfyndighet får avdraget.inte heller det ökade
Förslaget innebär företagen får hjälp prospekter-jämnaatt att ut

tillingsaktiviteten konjunkturcyklema, vilket kan bidraöver att
hålla under lågkonjunktur mineral-sysselsättningen påävenuppe
marknadema. Kostnaden för kanvarierar,staten antagas varamen

det första alternativet, dvsi storleksordning 20samma som ca
miljoner kronor Beräknat miljoner kronor år iår. på 140 perper

fonderingarprospekteringskostnader bland företag kan görasom
och fonderingar Skattesatsenår i genomsnitt.görsatt vart annat

procent.28antas vara
Även fåtal prospekteringsföretagendetta stödsystem detgynnar av

vinstmedelhar vinstgivande rörelse och därmed harsom en som
Å sidan de företagtill prospektering. andra detsätta äratt somav

för prospekteringen landet.står imerparten av
denEU-stöd till prospektering skulle sannolikt krävaEtt att

belopp, vilketsvenska eller motsvarandestaten satsarannat organ
prospekter-måste finansieras. Skälen till skulle stöd tillEUatt ge

sysselsättningspolitiska.ing kan försörjningspolitiska eller Detvara
dock tveksamt kan strategiska målEUär övertygas att antaom om

med denna inriktning.
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3.7 Slutsats och förslag

Den prospekteringsutveckling kan iakttas i Sverige positiv.ärsom nu
Nya prospektörer har tillkommit, många med erfarenhet prospekter-av
ing i andra delar världen. Gruvföretagen i Sverige har ökat sinav pro-
spekteringsaktivitet. tillsammantagetDetta faktorer tyder påär attsom
prospekteringen i Sverige på Med tanke på den osäkerhetär rätt väg.

förknippad med bedömningär prospekteringsnivån utifrånsom av
internationella erfarenhetsvärden det vanskligt fastställaär att en
bestämd prospekteringsvolym den riktiga för behålla konstantattsom en
malmbas i landet. Många faktorer påverkar detta, bl ekonomiskaa
faktorer såsom utveckling metallprisema, den svenska valutan,av
energikostnaderna, det allmänna kostnadsläget i Sverige, storleken på
skatter och avgifter lagstiftningen och dess tillämpning. Påverkandesamt

målsättningen och effektivitetenär prospekteringenäven i för företagen
branschen.i svenska malmbasenDen för ickejämmalmer iär stort sett

lika den för tio år sedan. bakgrundMot ovanståendestor nu som var av
finner jag den nuvarande utvecklingen sund och tiden lederatt är över
till bibehållen malmbas förutsatt den fortsätter. förutsätterJagatt att
SGU följer utvecklingen fortsättningsvis både vad gäller prospektering,
produktion och malmbas hålleroch statsmakterna underrättade därom.
Sverige har rykte det gäller stabilitet i lagstiftningen, detnärett gott
ekonomiska klimatet och sannolikheten finna malm godaDettaatt rn m.
rykte kan mycket snabbt ändras det uppfattas den tillämpa-om som om
de lagstiftningen inte det framgår i minerallagen ochmotsvarar attsom
det finns hel del regler i "rockännen fram vid lämpligaatt tasen
tillfällen. Därför det särskilt angeläget följa uppfattningenär att om
Sverige bland prospektörer, både vad det gäller företag med svenskt och
utländskt ägande. Marknadsföringen minerallandet Sverige utomlandsav

viktig. detMen också viktigtär denna marknadsföringär att är
förankrad verkligheteni så den så relevant den vadäratt att motsvarar
företagen konfronteras med de etablerar här.sig Särskilt viktigtnär är

det sker ökad publicering vetenskapliga, främst malm-att en av
geologiska, artiklar dei geologiska facktidskrifterna, vilka når direkt
fram till de geologer har avgörande inflytande på val landettsom av
och område prospekteraatt

har framförtsDet förslag innebär statlig prospektering skallattsom
Ävenåterinföras. uppfattning har framförts. Jagmotsatt motanser,

bakgrund redovisad utveckling, detta börinte skulleDetatt göras.av
kunna få effekt den avsedda bl konkurrens-motsatt atten a genom
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ändras.situationen
stöd tillsärskilt statligtföreslåskälfinner således inteJag att pro-nu

stöddvsprospekteringen,förstatliga insatserspekteringen. De görssom
fort-dockbörgeologisk kartering,och utvecklingtill forskning samt

också pekat påhar härtill.återkommer Jagvilket jagoch utökas,sätta
ochkapital söksprospekteringmöjligheten till finansiering attgenomav

ochetableraderedankapitalmarknaden,erhålles via samt att pro-gruv-
Sverige.iochdet intressantspekteringsföretag finner värt att satsa
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4 Baskartering

4.1 geologiskaDen karteringen

Den geologiska karteringen avseende berggrunden och jordarterna
genomförs i olika ambitionsnivåer beroende på i landettre var
verksamheten genomförs och vilka användarkategorier dominerarsom
iolika delar landet. olika områdena finnsDe översiktligt redovisadeav

nedanståendei figurer.

Figur 4.1 Berggrundskartering JordartskarteringFigur 4.2

Avgränsningama mycket ambi-schematiska. praktiken kan olikaIär
tionsnivåer förekomma kartbladsområde.inom samma
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För berggrundskarteringen A respektive ungefär ambi-Bmotsvarar
tionsnivåema i nuvarande kartserier Af respektive Ai reguljära berg-
grundskartor respektive baskartor berg. C lägre ambitions-motsvarar en
nivå ungefär motsvarande de nuvarande länskartoma i skala 1:250 000.

För jordartskarteringen respektive ungefärA ambitions-Bmotsvarar
nivåerna i nuvarande kartserier respektive Ak reguljära jordarts-Ae
kartor respektive baskartor jord. lägre ambitionsnivåC motsvarar en

bygger flygbildstolkninghelt på och med 1:250 000nästansom som
presentationsskala.

Karteringen berggrunden i den reguljära kartserien Af innefattar,av
förutom observationer geologin, djupare tollcningsmomenttätare ettav

forslcningskaraktär det finns för bas-inte inomutrymmeav som
karteringen. finns också i de reguljära kartorna inkluderatDet en
beskrivrmg berggrunden de tolkningaroch geologen har gjort.av som
Motsvarande finns det for områdeninte i baskarteringen. Iutrymme som

frånintressanta prospekteringssynpunkt datering berggrundenär är av
viktigt element. för dessa berggrundskartorGemensamtett är att

berggrunden visas där den blottlagd. skerinte Detäven är genom
tolkningar utifrån observationer hällar och andra blottningar och fråni uti
tolkningar geofysiska data. Geologen i båda fallen tre-av ger en
dimensionell bild berggrunden. åldersför-relativaBergartemasav
hållanden, fördelningsammansättning, egenskaper och visas.

ordartskarteringen relativtJ i den reguljära kartserien Ae bygger på
observationer sonderingar hela Observations-och kartbladet.täta över

tätheten bestäms hur varierande geologin inom området. Kartornaärav
visar fördelningen mellan jord och berg olika jordarters utbredningsamt
i ytlagret marken baskarteringen bildtolkning50 i Inom görsca cm ner

flygbilder kontrolleras fält på ställen för säkerställai vissa attav som
tolkningen. Eftersom baskarteringen har huvudsyfte underlagattsom ge
till prospekteringen har den fått sådana element har betydelsestorsom
för sådan verksamhet. hör bl kartläggning isrörelser ochDit morän-a av
stratigrañ, sker observera hällräffloma och snittgrävaatt attsom genom
i på lämpliga platser.moränen

De geofysiska undersökningama genomförs med ambitions-samma
nivå hela landet med undantag för fjällkedjan där flygning på lågöver
höjd praktiska skäl möjlig. Geokemiska undersökningarinte ärav
genomförs likaledes med ambitionsnivå hela landet medöversamma
undantag fjällkedjan.av
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4.2 Baskarteringens utveckling

Som redan i prospekteringsavsnittetnämnts stöder prospekter-staten
ingen tillhandahålla grundläggande information berg-attgenom om
grunden och jordartema i form geologiska kartor och databaser. Deav
kartor särskilt anpassade till prospekteringensär behov de kärsom s
baskartoma.

Baskarteringen kan följas tillbaka till den kartering SGU utfördesom
för NSG under och1970- början på 1980-talet. fannNSG det nämligen
nödvändigt på bekostnad utföra kartering berggrund ochatt egen av
jordarter för ha underlag till sina överväganden prospekter-att som om
ingsaktiviteter. Det moderna geologiska kartunderlaget hade allför liten
täckning för det skulle tillfyllest för behov.NSGsatt Karteringenvara

berggrund och jordarter anpassades till minimikrav ochettav genom-
fördes på relativt kort tid. Den gick under benämningen förenklad
kartering.

förenkladeDen karteringen för NSG strategisk satsning påvar en
grundläggande information utnyttjades deni prospekteringen.som egna
Därigenom den också NSGs egendom och kunde inte utnyttjasvar av
konkurrenter, dvs andra prospekterande organisationer. Efter hand som
dessa blev medvetna dessa kartor höjdes för de skulleröster attom
släppas fria och utnyttjas alla. hade finansieratsDe med all-av

medel. NSG å sidasin hävdademänna den prospekter-att var en
ingsorganisation måste Visa resultat, den statlig, ochtrots attsom var
därför måste dra sina strategiska investeringar dessa kartornytta av som

följdenvar av.
sambandI med den mineralpolitiska omorganisationen beslöts1982

den förenklade karteringen skulle bli för alla och den blevatt öppen
finansierad med statsmedel direkt till SGU.

De kartor gjordes på NSGs uppdrag trycktes inte, några fåutansom
fotografiska fárgkopior gjordes från handritad originalkarta.en

De SGU producerade kartorna kallades för baskartor för inteattav
sammanblandas med NSGs kartor. Baskartorna trycks och skulle enligt
de ursprungliga anvisningarna produceras på given tid. med-Dettaen
förde det fannsinte för ingående undersökningaratt utrymme ävenmera

geologin mycket komplicerad. bestämdesär Dessutom ingaattom
beskrivningar skulle publiceras till kartorna.

ordartskartomaJ inom baskarteringen bygger i väsentlig utsträckning
bildtolkning,på sedan kontrolleras under fältsäsongen. arbetetIsom

ingår också kartläggning isrörelser räfflorstudier påen av genom av
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för jordbaskartomaföreteelse också redovisas ihällar. En somannan
grävmaskinermoränstratigrafin. studeras medDenna grävaär attgenom

lagerföljden kan studeras.marken därigropar
geokemiska karteringenför denöverfördesFrån NSG även ansvaret

likabaskarteringenlikhet med den övrigatill har iSGU. Denna stor
förden hadeprospekterande organisationerrelevans för övriga som

NSG.
forum förprospekteringsrådfortfarande i sitthade och harSGU ett

prospekterande organisationerna,deinformationsutbyte medfortlöpande
Blverksamhet.påverka dennamöjlighethardärigenom att asom

från prospektöremasstarkt önskemåldetframkom efter hand ettatt var
betydligt.sida takten skulle ökasatt

Mål4.3

anslagsframställningförsta fördjupadeSGUssamband medI att
inlämnades SGUingående bedömningstatsmakternagjorde1990 aven

uttryck isigför karteringdärpå mål SGUsoch fastställde året togsom
tillfastlades målåretkarteringenden reguljäramålår fastlades. Föratt

geologiskt kartlagtskullelandytaSveriges2020 då 75 procent varaav
skulleprioritetsordningochAmbitionsnivåermed moderna metoder.

behov.samhälletsstyras av
kundundersök-omfattande1992genomförde under 1991SGU en-

vilkenbedöma iunderlag för delsför fåning strategiprojektet attatt
detaljeringsgrad ochvilkendelslandet skall karterasprioritet avgöra

genomfördesArbetetgeologiska kartorna.krävs i devilket innehåll som
kallatkartrådet senareprospekteringsrådet ochmedsamarbetei nära

kundkategorier.för mångamarknadsrådet representantersom
miljoneröka anslaget med 10RiksdagenbeslötVåren 1992 att

områden iprospekteringsintressantakronor för kartläggningenatt av
sådan taktbedrivas ilän skulle kunnaoch NorrbottensVästerbottens att

förutsättningarkompletterandetillden kunde slutförd 2010. Dessavara
strategiprojektet.planeringsarbetet inommed det pågåendeitogs

utsträck-områden Bergslagen har iiProspekteringsintressanta stor
har skett inomberggrunden. Detmed avseende påning redan karterats

förseddakartorberggrundskarteringen. Dessaför den reguljära ärramen
användnings-avsedda för fleraoch degeologinmed beskrivningar ärav

prospektering.områden än
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I strategiprojektet framkom det finnsinte skäl tillämpa denatt att
tidsram grunden för baskartoma striktutgör i varje enskilt fall.som
Ramen skall i stället medelvärde så enskildautgöra kartblad fårett att

kortare eller längre tid i anspråk beroendeta på hur komplicerad
geologin Det inte heller nödvändigtär. alltid följaär kartblads-att
indelningen. Ibland kan det finnas skäl följa andraatt gränser, t ex geo-
logiska eller kommunägargränser etc.

Anslagstillskott och reduktioner har under år medfört attsenare
målåret för den reguljära karteringen har fått flyttas. Målåret för bas-
karteringen för Norra Sverige har dock behållits. budgetåretFör 1993/94
minskades anslaget med miljoner9 kronor, vilket ledde till förändratca
målår för såväl baskartering reguljär kartering övriga Sverigesom av
från 2020 till 2025.

budgetåretFör 1994/95 ökades anslaget med 15 miljoner kronor för
påskynda karteringen utanför Västerbottensatt och Norrbottensäven län.

fickSGU i samband dänned uppdragi och deöveratt se anpassa
långsiktiga produktionsmålen med förutsättningen de ökadeatt

borde användas för verksamhet skapar underlag förresurserna som
malm- och mineralprospektering, dvs inriktas prospekterings-mot
intressanta ornråden. Synpunkter inhämtades från prospekteringsrådets
medlemmar, andra prospekterande organisationer och andra intressenter,
vilket resulterade i förslag de till del skulleett att stornya resurserna

i Jämtlands och Västernorrlands län. Detta medförde målåretsatsas att
för täckning 75 landet kunde till för2018. Målåretprocent sättasav av
Västerbottens och Norrbottens län ändrades inte. samband medI denna
planeringsprocess utökades det område landeti särskiltsom anses
intressant för prospektering. Det utökade området framgår bifogadeav
karta. Se figur 4.3, sid 68

Våren 1995 beslöt statsmakterna tillbaka hälften anslags-att ta av
ökningen från året innan för insatser i prospekteringsintressanta
områden. Detta leder till ändring målåret från 2018 till 2022 fören av
landet helhet. Effekterna blir senareläggning planeradevissasom en av
arbeten i Jämtlands och Västernorrlands län. Målåret för2010 Norr-
bottens och Västerbottens län ändras inte.

3 l6-l270
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Målår undersökningsverksamhetför Geologisk
penningvärdelöpandekronor,miljonerAnslagsförändringoch

förslag regeringsbeslut-

94/95 95/9693/9492/9391/92Budgetår

karterat:landet75% av
grund-berg, jord,-

2022201820252020geokemivatten,

2004 200420022020flyggeofysik-

prospek-AC/BD100% av
teringsintressanta
områden:

2010markgeokemiberg, jord,-

-7,55654 -9 +15+10Anslagsförändring
7+4

medkontinuerligtkommunicerasför baskarteringenPlanerna pro-
baskarter-verksamhet inomPågåendemarknadsrådet.ochspekterings-

redo-fårprospekteringsrådet,för ävenregelbundetingen redovisas som
möjlighetberedsdärmedochkartorna attprodukternavisning av

utnyttjasmedlemmarRådets ävenutformning.innehåll ochpåverka som
remissorgan.

tilltillgångfåsnabbtrådetfrånönskemålstarkt är attEtt
gällerdettillmötesgåshar kunnatfonn. närdigital Dettainformationen i

kvartär-tid. Densedan långgeofysisk informationgeokemisk och
digitalitillgängligantal årsedanfinnsinformationengeologiska ett
fordigitalfinnsinformationenberggrundsgeologiska ettfonn och den

fåtal kartor.

4 AC/BD-länområden iProspekteringsintressanta
5 AC/BD-länverksamhet ihela SGUsNeddragningen utomavser
6 områdenProspekteringsintressanta
7 Flyggeofysik
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Utöver den ordinarie karteringen bas- och reguljärkartering har
rådet uttryckt önskemål fått hög prioritet sammanställnings-som om
arbeten Norrbottens,över Skelleftefáltets och Bergslagens geologi i form

tematiska kartor med fördjupad malmgeologiskt inriktad information.av
Arbetet med de förstnämnda har inletts medan det sistnämnda har måst
skrinläggas tills vidare ekonomiska skäl.av

Undersökt kmzinom baskarteringenyta

År 1991 9921 1993 1994 I 995

Berg 5 500 5 175 6 640 7 580 9 075
Jord 5 325 4 985 6 400 8 250 5 550
Markgeokemi 8 750 13 750 14 375 17 525 16 565
Tyngdkraft 5 625 6 875 6 250 9 800 10 500

8Flygmätning 3 400 5 625 7 800 2 800 s 750

För nå målåret 2010 i Västerbottens ochatt Norrbottens län krävs att
den årliga undersökningstakten under de återstående åren i genomsnitt

kmzuppgår till 6 200 år for berggrundsundersölmingarna ochper
kmz5 300 år för jordartsundersökningarna.per

4.4 Täckningsgrad

Täckningsgraden för modern geologisk infonnation i Sverige ganskaär
blygsam då det gäller berggrunds- och jordartskartor geokemisksamt
information. I samtliga dessa fall finns infonnationen tillgänglig endast
för ungefär tredjedel landet. flyggeofysiskaDen informationenen av
täcker det dubbla.

Inom Vissa delar främst centrala Svealand och Götalandav norra
finns fortfarande äldre kombinerade berggmnds- och jordartskartor kvar
till försäljning. Dessa producerades under perioden 1862 1974 och-

8 Avser budgetår 91/92, 92/93, 93/94. 94/95 och månader.95/96 18
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jordarter där markenberggrunden där denna går i dagen ochvisar är
densammabergarter huvudsakjordtäckt. Indelningen i jordarter och iär

detaljer-det finns skillnader i precision,i dagens kartor, storasom men
äldre ochoch jordarter mellaningsgrad och indelning bergarter nyareav

topograñsktbaserade påkartor denna kartserie Aa. Kartornainom är
underlag från generalstaben.

gällerenligt planinformation denTäckningsgrad for geologisk som
1996

landarealSverigesTäckningsgradema procentanges som av

UndersöktInformationsslag Kartor yta
Enligt planUtfallutgivna

tom tomtom tomtom
2013 20221995 20041995

8558 75Berggrund 28 35
8756 7422 29ordarterJ

Flygelektromagnetisk 43 54
80Flygmagnetisk 71
6257Flygradiometrisk

Tyngdkraft 66
8233 53Markgeokemisk

huvudsakligen itillgängligafinnsmoderna berggrundskartomaDe cent-
ochUppland,Södermanland ochdelarrala Bergslagen, öster omnorrav

norrland finnsBlekinge.och delar IGöteborg, Skåne stora avnorra
delarnasödra Väster-Norrbottens län, ikartor delarnai avnorra av

sid 69Hälsingland. figur 4.4,delar Sebottens län, isamt av
Mälar-sammanhängande ifinnsjordartskartorRelativt moderna

Östergötland, ochBohusläntill iUpplandregionen från ettnorra
Norrland finnsSmåland.Skåne och IGöteborg,område östraöster om

delenden sydöstraVästerbottens län, iochbaskartor i södra östra av
figurHälsingland. Se 4.5,blad iNorrbottens län några västrasamt

sid 70
utanförNorrlandhelafinns tillgängligflygmätningMagnetisk över

Hälsingland och Väster-fjällkedjan delarnai östrautom av norra
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norrlands län. centrala delarnaDe Svealand undersökta medärav
undantag vissa områden i Uppland. GötalandI återstår främstav norra

delar Småland och Västergötland undersöka.stora Se figur 4.6,attav
sid 71 F lygmätning med elektromagnetiska och radiometriska metoder
finns också delar landet. Se figuröver 4.7, sid och sid72 4.8,stora av
73 Eftersom dessa metoder har införts de magnetiska finnsänsenare
de inte de tidigast områdena. tillgängligaöver Den informationenmätta
inkluderar material från NSG, ochLKAB SKB.

Markgeokemisk information finns tillgänglig i Götaland ochöstra
i delarna Norrland frånöstra Hälsingland till Skellefteornrådet.av norra
Äldre material från NSG med ambitionsniå finns också iannan
Jämtlands län och de delarna Norrland. Se figuröstra 4.9,av norra
sid 74

överväganden4.5 och förslag

figurAv 4.10 framgår hur informationen avseende berg grunds- och jord-
artskartering kommer färdigställas enligt olika planeratt upprättatssom

bakgrund medelstilldelningen vid enskilt tillfälle.varje Enligtmot av
plan och kommerIII Norrbottens och Västerbottens län utanför
fjällkedjan undersökta 2010. Skillnaden mellan dessa planeratt ärvara

Västerbottens län enligt plan kommerIII klart ställetatt 2004 iatt vara
för 2002 enligt plan och Norra Norrbotten kommer klart 2010att vara

ställeti för 2005. förskjutningDenna i produktion kommer i mot-
svarande mån innebära den geologiska informationen kommeratt att att
fördröj lika mycket till användarna. slutändenI kommer de fyndas som
blir följden prospektering baseras på denna information görasattav som
med förskjutning tiden.isamma

tankeEn med den snabbare karteringstakten i Norrbottens och
Västerbottens län enligt plan snabbt skapa geologiskt under-är att ett
lag prospekteringen kan dra Förhoppningen denärnytta attsom av. om
möjligt kan bedrivas med sådan takt fynd de etableradeiatt nya gruv-
distrikten kan avbrott i gruvdriften behöver uppkomma.göras utan att
Med den lägre takten alternativi ökar riskenIII sådant avbrott kanatt
inträffa.

deI centrala delarna Jämtlands och Västernorrlands län kommerav
fárdigställandet kartorna förskjutas med från alternativ tillåratt treav
alternativ III. län harDessa ingen etablerad gruvindustri, bådaimen
länen förekommer prospektering efter malm. Jämtlands län före-I
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kommer dessutom utvinning industrimineral och G-Iandöl,naturstenav
Brunflo och Offerdal.

En överföring från reguljära kartor till baskartor harav resurserna
gjorts för de kommande föråren prioritera de länennärmast att norra
och hinna med karteringen inom given tidsram. har till följdDet att
tidsramarna för färdigställande kartor delari återstående Berg-av av
slagen och södra Sverige prospekteringsintressanta förskjuts frånärsom
2015 respektive 2011 enligt alternativ till enligt alternativ2022 III.
Från främst industrimineral- och nyttostenssynpunkt dessa områdenär
särskilt lovande. geografiska befolkningstätaDet läget med närhet till
områden såväl faktoreri Sverige i övriga positivaEuropa ärsom som
bidrar till området särskilt intressant.göraatt

betyd-Företagen inom Svenska gruvföreningen behoven ärattanger
ligt vad den nuvarande takten i bas-större motsvarassom av
karteringen. färdigställande baskartorHögsta prioritet bör överges av
sammanhängande områden län södra Norrbottensi Västerbottens och
län, fárdigställda områdena ikomplettera de inte Berg-ännusamt att
slagen. önskarSe figur sid och sid 70 arbeten4.4, 69 4.5, Dessa
företagen resterande delarfärdigställda Baskarteringenår 2000. i av
Norrbottens län önskas färdig år 2005.

fördjupadParallellt med baskarteringen utförs tematisk kartering med
malmdistrikten.malmgeologiskt inriktad information de viktigastei

Över informationen färdig-Skelleftefáltet och södra Bergslagen önskas
ställd år Södra Bergslagen särskilt högt för utnyttja2000. prioriteras att
befintlig följdkompetens eljest riskerar försvinna bl till attatt avsom a

ochpersonal Tematiska kartor Bergslagenpensioneras. över norra
Kiruna Gällivareornrådet önskas fárdigställda år 2005.-

karteringenjämförelse med de planer har redovisats förEn som
under de med den högsta ambitions-åren visar intesenaste att ens

dennakarteringen tillnivån, 1994 års plan kommerutgörssom av upp
produktion. kommer Västerbottens län och södrai Norr-Närmast man
bottens län där kommer ha klar dvs två årkarteringen år 2002,attman

villgruvföretagen. Norrbottens länvad önskas Iänsenare som av
företagen till gäller enligt den plan,ha tillgång kartor år 2005. Därnya

Änfastställts regeringen, kartorna skall klara år 2010.attsom av vara
Bergslagen där kartorna blir klara först år 2015situationen ivärre är

gällandeenligt de planerna och först enligtambitiösa år 2022mest nu
plan Se figur sid 754.10,

karte-påpekas delar Bergslagen redanDet skall dock äratt stora av
jordarts-rade vad berggrunden, medan försituationen sämreäravser

karteringen. då det kartbladet inomårtalen årtalet sistaDe angivna avser
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området blir klart. betyderDet området kan karterat tillatt storavara
delar, fallet i Bergslagen, det undersökt i sin helhet.är ärutan attsom

För nå till den hastighet karteringeni gruvföretagenatt upp som
önskar måste den fördubblas för berggrundskarteringen under de

fyra åren och bli 2,7 gånger högre för jordartskarteringennärmaste
under period enbart Västerbotten/Norrbotten beaktas. För attsamma om
nå målåret för2005 Norrbotten behöver karteringstakten 1,3 gångervara

högså gällande kräver förplan bergrundskarteringen och 1,6som
gånger så hög för jordartskarteringen.

Då det gäller flygmätningar dessa kompletta dei inomär stort sett
prioriterade områdena. Endast något enstaka kartblad behöver mätas.

deFör markgeokemiska undersökningama gäller få kartblad heltatt
saknar geokemi. Det beror på det finns äldre geokemiskt materialatt
tillgängligt från NSG/SGAB. jämförbart med denDetta inte heltär
pågående geokemiska kartläggningen, det kan användas i vissmen
utsträckning.

Jag det knappast ekonomiskt möjligt finansiera detäratt attanser
kraftigt utökade för baskarteringen den taktiprogrammet som
gruvindustrin önskar. finns det anledning sikta den nivåDäremot påatt

statsmakterna lämplig för budgetåret 1994/95 ochsom angav som som
resulterade fråni plan 1994. budgetåret 1995/96 sänktes anslagetFören
den året innan fastlagda nivån med miljoner kronor beräknat på7,5
årsbasis. det 1994/95-årsJag rimligt återgå till nivå. Enäratt attanser
del återgången till den nämnda kan finansieras denivånav genom
ökade intäkter statskassan beräknas de höjningar avsom genom
ansökningsavgifter arealavgifter utredningoch jag föreslår i dennasom
Se kapitel 6.

Även de effekterna förslagregionalpolitiska mitt i detta avsnittav
med ökad karteringstakt uppenbara.är
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Prospekteringsintressanta områdenFigur 4.3
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Figur Berggrundskartor4.4
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Figur 4.5 ordartskartorJ
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Figur 4.6 Magnetiska flygmätningar
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Figur 4.7 Elektromagnetiska flygmätningar
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Radiometriska ñygmätningarFigur 4.8
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Figur 4.9 Markgcokcmiska kartor
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långtidsplanerSGUs4.10Figur
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Forskning och utveckling5

betydelse för näringen5.1 Kompetensens

internationell marknad.verkar konkurrensutsatt DetGruvnäringen på en
ökande konkurrensenendast effektiv verksamhet denmedär en som

väl konkurrensen.kan svenska gmvnäringen har stått sig iDenmötas.
medLKABExempel på detta Luossavaara-Kiirunavaara ABär som

Malmberget och Kirunatvå kilometerdj underj ordsgruvor isina nära upa
Brasilien ochdagbrottsgmvor blklarar konkurrera med istoraatt a

effekti-endast tack långt drivenAustralien. kanDet göra vareman
drivitshar automatiseringenvisering och verk.i Inom gruvomagruvor

och uppfordradenlångt det gäller bryta malmen,när transporteraatt
kundför leverans tillmalmen till färdig produktden. Behandlingen av

pellets,agglomerering tillsker i allt högre grad process somengenom
det gäller leveransvärldsledande på. OcksåLKAB länge har varit när

förbättringar igenomfört systematiskatill kunderna har LKAB
logistiken.

goda resultatexempel områdenOvanstående påär gett genomsom
måsteutvecklingsarbete. arbeteframgångsrikt forsknings- och Detta

konkurrenskraftenbibehålladock oförtrutet bedrivas vidare för gent-att
bedrivervärldsmarknaden.på Dessaövriga jämmalmsproducenteremot
och lön-förbättra effektivitetlikaledes forskningsarbete syfte sini att

samhet.
guldmalmbryter sulfid- ellergäller företagPå sätt att somsamma

kunnamöjligt förefter kostnadseffektivamåste så attsträva att somvara
effek-det såkonkurrera marknaden. brytningen gällerpå Inom attt ex

ofyndigt berg brytstillvara malmentivt möjligt kunna attta utansom
nöd-vadkvar malmeni onödan och lämna äränutan att sommer av

oplaneradedrivas vidarevändigt för skall kunna attutanatt rasgruvan
anrikningsprocessuppkommer. gäller vidare på bästa iDet sättatt en
från dem intemineralkom värdefullakunna de ärut somsomseparera

intefortfarande mineraliseringarnågon intäkt. finnsDet ännusomger
kunnatharproblem ovanstående intekan brytas på grund artatt avav

långsiktigtbehov bedrivalösas. finns således fortsattDet attett stort
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problemlösa dessa och andraforsknings- och utvecklingsarbete för att
inom gruvnäringen.

förbättrad kunskapständigt kräverviktigt områdeEtt ärannat som
medförser gruvnäringenprospektering. denDet är nyprocess som

den metodiksåväl för förbättringar inområvara. Forskning behövs som
förståelse för deförbättradtillämpas malmletningen,inom processersom

berg ochdessa lämnat imalmema och de spårupphov tillgett somsom
framgång ioch medutvecklatsjord. Till de metoder använtssom

geokemiska metoder.geofysiska och DetSverige hör antal t.ex.ett var
geofysisk malmletningelektromagnetiskmed användande somav

Björk-Upptäcktenupptäcktes.Boliden och Kristinebergmalmema i av
leda tillmetoder kangeokemiskadalsmalmen exempel på hurär ett

gruvverksamhet.omfattandemalmfynd, upphov tilloch ge

Ändrade förutsättningar5.2

skettFörändringar5.2.1 som

direktinvolverad gruvnäringenvarit ihar tidernaStaten genomgenom
olika slag,stödprospekteringsverksamhet ochägande, genom avgenom

ägande kvarstårDirektform kunskapsgenerering.främst i attgenomav
detfrånhänt sighartill LKAB. Däremot statenär ägarestaten numera

innebarochlagstadgat gruvlagentidigare i rättdelägarskap somvarsom
krono-kutmålslades,malmfyndighetertill hälftenandel allai ssom

andelar.
under-geologiskaSverigesProspektering bedrevs staten genomav

Nämnden för1970-talet dåtill börjansökning SGU statens gruv-av
gruvegendom ochsyfte förvaltabildadesegendom N SG i statensatt

helt ägdasåvälFörvaltningen avsågutöka densamma. staten gruv-av
gruvegendomMålet utökakronoandelarna.rättingheter att statenssom

främstefterutföra prospekteringinnebar uppdrog åt SGUNSG attatt
omorganiserades 1982 iindustrimineral. SGUbasmetaller, guld och en

Geologiska ABprospekteringsbolag, Sverigesmyndighet och ett
kartering,geologisksyssla medskulle främstSGAB. Myndigheten

uppdragsbasis. Denpåprospekteringmedan bolaget skulle bedriva m m
uppdragfickblev NSG. NSGuppdragsgivaren attäven statensstörsta

och1982fanns mellan årenprospekteringsstödadministrera det som
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1990. avvecklades år vilket ledde till ladesNSG 1993, SGABäven att
ned året därpå.

för stöd till teknisk utveckling, Styrelsen för tekniskStatens organ
utveckling med Industriverk SIND ochSTU sammanslogs Statens

verk,Energiverk STEV den juli till nybildatStatens 1 1991 ett
teknikutvecklingsverket NUTEKNärings- och övertog ansvaretsom

bl för till teknisk utveckling.stödeta
minerallagstiftningen ändradessamband medI att samman-genom

mineralfyndigheter tillslagning gruvlagen och lagen vissa m mav om
förutsättningarna för utländska företagminerallagen ändrades också att

landetfå prospektera Dels underlättades deras ii Sverige. närvaro
krävdes,förvärv fast egendom inte längretillstånd tillattgenom av m m

dels blev attraktivareglerna att statens genomengagemangmera genom
beslut blev ökatkronoandelsinstitutet bort. Följden dessa etttogs av

bland utländska företag för prospektering i Sverige. Förintresse göraatt
information frånutländska företag fådet lättare för både svenska och att

inrättade SGUtidigare prospektering, främst från NSG och LKAB, ett
geoinformationinforrnationskontor lämnai Malå. Förutom att ut
med utländskafortsattes initierade kontakternade NSGäven av

prospekteraprospektörer med information möjligheternaallmän attom
i Sverige.

flera utländska företagåtgärderna ledde tillnämndaDe attovan
bl till följdprospektering. fickkom till Sverige och startade Detta atta
prospekterings-landet och den totaladet uppstod ökad konkurrens ien

avvecklades 1993.volymen har ökat betydligt sedan NSG

Förändringar på5.2.2 väg

Kontraktuppbyggande i Luleå.malmgeologiskt underEtt ärcentrum
Högskolan Luleåmellan Tekniska iupprättades under 1995sommaren

HuvudmänStiftelsen Teknikutveckling MITU.och Mineralindustrins
Ammeberg Mining, Terraför Boliden Mineral LKAB,MITU AB,är

lång-innebär ömsesidigtViscaria/Outokumpu. AvtaletMining ettsamt
malmgeologisiktigt för strategisk kompetensutveckling inomåtagande

medMalmgeologi CTMGbilda för TillämpadCentrumatt ettgenom
såledesavdelningen för Tillämpad Geologi,tyngdpunkten vid som

sinkommerdelvis kommer bekostas gmvnäringen. Det att startaatt av
kommer NUTEKverksamhet under Under de första åren1996. även att

matrisstrukturOrganisatoriskt hartill verksamheten.bidra med stöd en
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valts adjungerade deltids-innebärande forskningsledare, tvåatt tre varav
professorer, för landet Norrbotten,får sin region i Väster-ansvar var
botten och övertvärande detta finnsBergslagen och ämnes-att en

fyndig-inriktning på vulkanologi, hydrotermal omvandling, respektive
finns ocksåhetskaraktärisering. Parallellt med de nämnda regionerna ett

innefattar geofysik ochantal telmikutvecklingsområden bl geo-som a
statistik.

MalmgeologiOrganisatorisk struktur vid för TillämpadCentrum

ämnesområdenGeologiska

Hydro- Fyndighets-Vulkano-
temial- karaktäri-logi

Professurer/forskare omvand- Sering
ling

Områdesansvarig
Bergslagen5

o Omradesansvang. .a,
Skelleftefáltet

ä

o . .OmradesansvangoO NorrbottenNorra

Teknikutvecklingsområden
MWDborrningsmätning-

geofysik-
geostatistik-

utformasMalmgeologi kommerför TillämpadCentret ettatt som
defrämstandra institutioner inomnätverk där dra fördelmåste avman

med företagensdet viktigtbergrundsgeologiska där ärämnena, men
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underlättarprofessoreradjungeradestruktur medCentretsengagemang.
nätverksuppbyggnaden.

kompetensförsörjningBranschspeciñk5.3

forskningoch

Kompetensförsöijning5.3. l

mineralindustrinochtillhögskolenivåpåKompetensförsörjningen gruv-
HögskolanTekniskavidbranschspeczfika delen,dendet gällerfinns, då

århar påLuleåFilipstad. IBergsskolan ividi Luleå och senare en
bergsingen-sammanhållnaden tidigaretillvidaskett såförändring att

delatsharlades 1992. Dengeoteknologilinjenvidjörsutbildningen ner
finnsSålundahuvudinriktningar.andratillvalsgrenar inomi antalettupp

ämnesinrikt-medcivilingenjörtilldel utbildningenbergtelcnik iensom
utbildningendel imineralteknik finnsanläggningstelcnik,ning som en
utbildningenfinns igeofysikgeologi ochkemi;till civilingenjör inom

samhällsbyggnadsteknikEnämnesinriktningenmedcivilingenjörtill
80/ l 20högskoleutbildningteknikerutbildning ocheftergymnasialettårig

Filipstad.Bergsskolan ifinns vidpoäng

LuleåiTekniska Högskolan

högskolan iTekniskavidändrade organisationensamband med denI
tillanknytningharprofessurer inom näragick tvåLuleå ämnen som

geofysiktillämpadprofessurerna iförlorade. Detbergshanteringen var
mark-innebarorganisationenändradebergmaskinteknik.och Deni en

sviktandegrund ihuvudsakligaoch hade sinnadsanpassning
ellertvåharolika avdelningarnadeinnebärelevunderlag. Den att nu

avseende påmedolika inriktningar avnämare.flera

InriktningAvdelning
geokemiTillämpad geologi -exogen

-malmgeolo
gruvavfall-deponering av
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Tillämpad geofysik -läckage från dammar
-föroreningar i och jordvatten
-seismiska risker
-malmbildning

Bergmekanik -bergtörstärlming
-design tunnlar ochav gruvor
-sprickors egenskaper
-brottprocesser

Bergtelmik -bergfragmentering
-djuplagring kärnbränsleanväntav
-gruvbrytning
-driftsäkerhet och underhåll

Mineralteknik -malning
-flotation
-industrimineral
-återvinning

Metallurgi -pyrometallurgi
-hydrometallurgi
-återvinning skrot och restprodukterur
-processimulering

Bergsskolan i Filipstad

Vid Bergsskolan i Filipstad sker tvåårig högskoleingenjörsutbildningen
kan kompletteras med tredje påbyggnadsår vid högskola.ettsom annan

Utbildningen då högskoleexamen den gällermotsvararger en som som
inom EU. Det finns inriktningartvå nämligen anläggnings-ochBerg-
teknik Metallurgi- och materialteknik. Bergsskolan bedriver dess-samt

uppdragsundervisning, bedriver forskning endastutom inommen egen
metallurgi. Det finns sammanlagt elever35 på inriktningen ochBerg-
anläggningsteknik i de båda årskurserna. I genomsnitt elever17,5 per
årskurs. Huvudman för Bersskolan Jernkontoret, Landstinget iär
Värmland och Filipstads kommun. Jemkontoret och Landstinget har
aviserat de tänker lämna huvudmannaskapet med motivet detatt äratt

stå för högskoleutbildningen.statens attansvar
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malmgeologiUndervisning i

skettgrundnivå harakademiskmalmgeologi påUndervisning i ämnet
mindreoch1990-talet iunderStockholms Universitetregelbundet vid

Forskarutbildning inomUniversitet. ämnetomfattning vid Göteborgs
vid universitetenovannämnda universitetvidförekommer förutom även

Högskolan Luleå.Tekniska ividLundi Uppsala och samt
Även rele-hakanundervisning iförekommervid ämnenKTH som

bergsvetenskapen.tillämpadeför denvans

Forskning5.3.2

Definitioner

indelasenligt OECDutveckling kanForskning och
Grundforskning-

forskningTillämpad-
Utvecklingsarbete-

Grundforskning
ochkunskapeftermetodiskt sökaochsystematisktär att ny-

sikte.ibestämd tillämpningnågon äridéer utan attnya
grunden förtänkas läggakangiundforslcning som-

grundforskning.riktadkallastillämpning

Tillämpad forskning
eftersökandemetodisktsystematiskt ochinnebär ett ny-

tillämpning ibestämdmedidéer,kunskap och enmennya
sikte.

Utvecklingsarbete
ochforskningsresultatmetodisktochsystematisktutnyttjar-

produkter,åstadkommaförkunskapvetenskaplig att nyanya
detförbättringarväsentligaellersystem avnyaprocesser,

redan existerar.som
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Gruvoma beroende det finns malmråvara ekonomisktär attav som
går bryta. Malmmängden beroende kombinationatt är av en av
ekonomiska, fysiska, legala och tekniska faktorer. ekonomiskaDe
faktorerna priset, marknaden, och kostnadenutgörs sättsav som av av

utvinna malmen och däri förekommande metall. Kostnaderna kanatt
påverkas bl tekniska faktorer.av a

fysiska faktorernaDe hör med förekomsten fysiskasamman av
mineraliseringar. Det prospektering sådana kan upptäckas.är genom som

legalaDe aspekterna lagarna hör med mineral-styrs av som samman
utvinning. Tekniska faktorer påverkar malmmängden relateradeärsom
till främst brytningstelmiken och anrilmingstekniken.

Forskning och utveckling därför viktigt inom de områdenär som
påverkar malmen och dess tillgodogörande: prospektering geologi,
geofysik, geokemi mm, brytningsteloiik, mineralteknik metallurgi.och

Gruvindustrin också upphov till restprodukter, måsteger som
deponeras. har fallDessa i vissa potentiell miljöpåverkan atten genom
metaller kan frigöras och läcka tillsammans med Ocksåut surt vatten.
inom detta område behövs forskning for vi bättre skall känna tillatt
riskerna och kunna minska dem.

Forskning för prospektering

finnsDet många områden inom vetenskapen har relevans försom
prospektering. första handDet i olika geovetenskaper direkt ellerär som
indirekt har betydelse. Bland dessa det främst geokemigeologi,stor är
och geofysik bidrar till framsteg inom prospekteringen. Dessasom
vetenskaper indeladei sin i antal inriktningarär utgörtur ett som
forskningsområden, många företrädda professurer i Sverige.ärvarav av
Geologin kan indelas med avseende vilket studiernapå medium som

i berggrundsgeologi kallas ofta enbart geologi andra länder,iavser
jordartsgeologi och hydrogeologi. kanDessa i sin indelas ytterligare,tur
särskilt inom berggrundsgeologin. kan bl historisk geologi,Där a
paleontologi, sedimentologi, tektonik, malmgeologi,geodynamik,
vulkanologi, ekonomisk geologi urskiljas. Näraliggande är ävenrn m
petrologi och mineralogi.

Inom berggrundsgeologi och näraliggande finns f följandeämnen n
professurer: i
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Mineralkemi och petrologiUppsala universitet
tektonikGeodynamik och

Teoretisk geokemi
geodynamikOrogen

fysikjordensFasta
geologi9Stockholms Allmän och historiskuniversitet

petrologi9Geokemi och
Biogeokemi
IsotopgeologiNaturhistoriska riksmuseet
Mineralogi
Tillämpad geologiTekniska Högskolan i Luleå

tidigareTillämpad geofysik var pro-
avdelningenfessur leds avnumera-

docenten
BerggrundsgeologiGöteborgs universitet

geologi°Petrologi och endogenLunds universitet

grundvatten iberg, jord ochtill uppgift undersökaSGU har att
betydandetill karteringVerket bedriver anslutning sinSverige. i ett

arkivfinns mycketutvecklingsarbete.forsknings- och Dessutom stortett
finnsviss måninformation hos SGU, imed geovetenskaplig som

bibliotek,medtillsammans SGUsdigitaliserat. ärDetta utgör som
stödväsentligtgeovetenskapliga området,detSveriges inom ettstörsta

forskningen.för
sparade borr-prospekteringför såväl forskningEtt stöd utgörsom

bevarade frånfinnskämor. borrkärnorDe statens egensom
samlade hosföretag finnsfrån flertalprospektering, borrkämor ettsamt

mängd borr-omfattar förutomborrkämearkivSGU i Malå. Dess en
utsträckningfinns ökandedem. ikärnor dokumentation Dennaäven om

i digital form.
metod-ochsker instrumentutvecklingområdet geofysikInom

Bolidenvidförutom vid universiteten,utveckling i Sverige, även
MineralMalå. Boliden ABoch Malå Geoscience iMineral ABAB

för behov inomfrämstutvecklar metoder och instrument eget pro-
avsalu,förtillverkar instrumentspekteringen. Malå Geoscience AB

områdetverkar konsult inomexporteras, samtmerparten somvarav
Högskolanmed Tekniskahar samarbetegeofysiska mätningar. Företaget

Luleå.i

9 vårenledigförklarades under 1996.Professurer som
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geofysik dessutom i högOckså bedriver forskning inom ochSGU är
förfrån andras forskning. Geofysikengrad beroende resultaten utgörav

geologiskasamband med denSGU hjälpmedel tolka geologin iett att
underlag vidkarteringen, betydelsefullti sin utgörtur ett pro-som

spektering.
självfallet andra operationer,relevans för prospekteringenAv är även

prospekterings-bl borrning, ekonomiskt iutgör tung postena som
mycketförekommer ibudgeten. särskilt kämborrningDet är som

delskostnaden för borrningen,Sverige. Behov finns dels reducera attatt
den bättre.kunnafå den effektivare och flexibel att styragenommer

bergmaskinteknik,Forskningen detta område tillhörpå som numera
finns bergteknik.integrerat i

Asahiför prospekteringsborrningTillverkare maskiner somav
Craelius, borr-och Atlas CopcoDiamond Industrial Scandinavia AB

instrumenttillverkareochningsföretag Kämborming iAB Nora somsom
före-utvecklingsarbete.Reflex bedriver DessutomInstrument AB eget

avanceradför borrning,kommer idéutbyte i Föreningen ärsom en
Svenskaför Gruv-vilken bildades ersättningintresseorganisation som

föreningens borrningskommitté.

bergteknikForskning för

Högskolan Luleå,Tekniska ilandet bedrivs vidBergtelmisk forskning i
vidgruvutrustningstillverkarna,vid gruvföretagen, vid vissa samtav

sprängmedelstillverkama.
TekniskaBergteknik vid Hög-för Bergmekanik ochAvdelningarna

förberglaboratoriumvälutrustatskolan förfogar modernt ochöver ett
Forsk-standardtester.forskningsprojekt, från industrinuppdrag samt

Stiftelsenförsök driftsmiljö.ofta iningen vid gruvföretagen görs som
bedriver forskning inomforskning SveBeFosvensk bergteknisk

medhögskolor ochvid tekniskabergteknik med forskarresurser egna
stöds via NUTEKforskare sprängtelcnik. Verksamheteninom statenav

fungerarramavtal med stiftelsen,har treåriga som program-somsom
och anläggningsentreprenörer,huvudmän bygg-styrelse. SveBeFos är

sprängmedelstill-ochkonsultföretag, gruvutrustnings-LKAB samt
verkare.

näraliggandefinnsämnesområdendeFörutom nämntssom ovan
högskolor.andra tekniska Detprofessurer vidföreträdda ärämnen av

Högskola,Chalmers Tekniskageohydrologi vidbergteknik och
Högskolan KTHKungl Tekniskabergmekanik teknisk geologi vidoch



SOU 1996:152 Forskning och utveckling 87

i Stockholm teknisk geologi vid Tekniska Högskolan i Lund.samt
Dessa bergteknik och geologi, har inriktningämnen tangerar motmen
anläggningsteknik.

Svensk kämbränslehantering SKBAB och finansiärutgör motoren
för bergmekanisk och geovetenskaplig forskning antal områdeninom ett

indirekt kan beröra gruvnäringen. Det primära syftet med forsk-som
ningen finna plats med lämpligt berg för lagring utbräntär att en av
kämbränsle.

Forskning för mineralteknik metallurgi-

Mineraltekniska laboratorier finns vid Tekniska Högskolan Luleå,i
MINPRO AB i Stråssa, Malmberget,LKAB i Boliden Mineral Bolideni

i viss mån vid Svedala/Sala. Forskning bedrivs stiftelsensamt av
Mineralteknisk forskning MinF o, harinte laboratorier utansom egna
fungerar sammanhållande för projekt bedrivs vid övrigasom som
laboratorier. MinFo forskningsstiftelse ocksåär utgören som en
programstyrelse har treåriga med via NUTEK.statensom ramprogram
MinFo stöds idag industrimineralindustrin och leverantörerav av
processutrustning.

harLKAB i anslutning till sitt mineraltekniska laboratorium även ett
metallurgiskt laboratorium inriktat Forsk-på agglomerering.ärsom
ningen främst inriktad förädlingpå j ämmalmsprodukter,är av men man
bedriver forskning på uppdrag andra och lägger ocksåäven utav
uppdrag vid andra företag och institutioner. hundratalEtt ärpersoner
anställda vid LKABs mineraltekniska forskning Malmberget.i Stora
insatser har gjorts för åstadkomma förbättrad ochprocesskontrollatt
anrikning hämatitmalm pågående inför planeradprojektutör ettav
brytning hämatitmalm i Malmberget. uppföraFöretaget överväger attav

pilotrnasugn, sannolikt anslutning till den forslcningsstationien som
stiftelsen för Metallurgisk Forskning MEFOS har Luleå.i

Boliden Mineral AB sysselsätter mineral-22 inom sinpersoner
tekniska forskning, främst inriktad tillpå i anslutningärsom processer
utvinning sulñdmalmer. Boliden Mineral bedriver forskningAB ävenav
på uppdrag från kunder. Traditionellt flotationsanrilaringharexterna
varit stark sida. Boliden Mineral tillhör främstaAB de ien numera
världen det gäller bl autogenmalning och lakning. Lakningennär är etta
samarbete med Tekniska Högskolan Luleå främsti lakningsom avser av
komplexa malmer med hjälp bakterier. MineralBoliden ABav

bygga pilotverk för kunna utveckla metoden vidare.överväger att ett att
Forskningen vid helt uppdrag.MINPRO AB i Stråssa sker på
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Verksamheten påbörjades ursprungligen förinom Gränges AB att
utveckla anrikningstelcnik för dess anriknings- och agglomererings-
anläggningar i Grängesberg, Stråssa och Liberia. jämmalmsgruvomaNär
lades tidbildades stiftelse for driften laboratoriet. Påner senareen av
har föraktiebolag bildats. förfogar riklig utrustningFöretaget över en
krossning, malning, siktning och med olika metoder.separering

finns LaboratorietDessutom agglomererings- och torkningsutrustning.
anställdaväl försett med finns tjugotal vidanalysinstrument. Detär ett

MINPRO.
forskning och undervisningVid Tekniska Högskolan i Luleå bedrivs

forskningeninom mineraltelcnik och metallurgi. mineraltekniskaDen
ochsulfidrnalmbedrivs bl avseende malning anrikningsamt ava

återvinningsornrådet.industrimineral. Forskning pågår inomäven
decenniethar under dethydrometallurgisk kompetensEn senaste

samarbete med Umeåutvecklats vid Tekniska Högskolan i Luleå i
dennafrämst området bakteriell läkning,universitet. inomDet är som

framtida betydelse.kompetens har byggts Området storansesupp.

recirkulationForskning restprodukter och-

mineral-gmvindustrin vid framställningRestprodukter bildas inom av
påtagligadefrämst anrikningsprocesenråvaror. iDet mestär som

avskiljsde mineralpartiklarrestproduktema uppstår. De utgörs somav
mångavanligtvis, anrilmingssand.oekonomiska, och kallas I gruvorsom

återfylla ochföranrikningssanden användas ikan del attgruvanen av
närhetenResterande del deponeras vanligen istabilisera utbrutna rum.

gmvområdet.av
silikatmineral, dvshuvudsakligenAnrikningssanden består sammaav

det före-bergarter berstårmineral våra vanliga Mensorts av.som
mineralmalmmineral, dvskommer också vanligtvis rester somav
försvavel. detinnehåller metaller och ofta Om utsättsäven surt regn

metallerspridas omgivningen. Dekan svavel och metaller lakas och iut
Risken förbly och kadmium.frigörs första hand zink, koppar,iärsom

avfalletsupplaget dels medutsläpp från det enskilda varierar samman-
Utsläppen kanmed deponeringsmiljön.sättning och karaktär, dels

efterbehandling deponiema.minskas eller elimineras genom av
Forskning bl vidrestprodukter skeravseende gmvindustrins a

Mineralteknik ochförTekniska Högskolan Luleå, vid Avdelningamai
byggtsför restprodukthanteringMetallurgi. har kunskapscentrumDär ett

kallasoch MIMERbörjade verksamhet under hösten 1995Det sinupp.
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Minerals and Metals Recycling Research finansierasCentre. Centret
likatill delar Tekniska Högskolan Luleå, och industrin.i NUTEK Deav
företag deltar verksamma områdena mineral,17 i inomärcentretsom

metall och slcrot.
skall för mellan industri, högskolorMIMER verka samverkan svensk

och forskarsamhället.institut. vänder sig till det internationellaDet även
mål: skapa förutsättningar för ökad återvinningCentret har attsom

mineral-metaller öka utnyttjandet metall- ochoch mineral, attav av
innehållande för minimeradrestprodukter i produkter, verkaattnya

stabilisera restprodukterna.deponering restprodukter och attav
doktoranderförutom nätverksbyggandemålsättningen ingårI ävenatt

från industrin skall engagerade i projekt.vara

Finansiering5.3.3

högskole-och kunskapsflödet iSchematisk framställning penning-av
utbildningen

Arbetsmarknaden

HHtH
Grundutbildning

H

Forskarutbildning/forskning

lttt
materiallokaler, lab,Lärare; m.m.

tt t
Gundutbildnings Falcultets- Extern
anslag anslag finansiering
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vidforskning och undervisningfinansierar delStaten stor aven
Medel utgår till grund-högskolor direkta anslag.universitet och genom

avlagda examina. Påundervisningen beroende på antal elever påsamt
forskningenochliknande medel till den högre undervisningenutgårsätt

forskningen finansierasfakultetsanslag. viss delEn externtavgenom
NUTEK.bl från forskningsstödjande såsom NFR, TFR,organa

Även tillförseldirekttill forskningenindustrin bidrar avgenom
branschorgan. MITUmedel från företagen eller via något ärgemensamt

forskningföretagen kollektivsådant. Tidigare bedrevexempel påett ett
branschorganisa-anslutning tillGruvforskningen fanns igenom som

forskningendastGruvföreningen. finnstionen Svenska Kvar numera
ochgruvföretagen LKABoch miljö. tvåinom inre De störstayttre-

omfattandeoch bedriverBoliden Mineral finansierarAB egenen
mindreoch laboratorier. Deforskning och utveckling i egna gruvor

till verk-anslutningutvecklingsarbete igruvföretagen bedriver eget
forskningsprojektmängdgruvföretagen isamheten. deltarDessutom en

sprängningsteknikinommedverkan eller via MITUdirekt samtgenom
vid SveBeFo.

internationellbransch förGruvindustrin verkar inom är utsattsomen
forskningenfråntillämpande resultatenkonkurrens. Det är avgenom

omvärldens Förkonkurrera medkande svenska gruvor.som gruvoma
forskningenkrävsoch utvecklaskunna fortsätta med det ävenattattatt

hög nivå. Motinternationellthållas påfortsättningen kani setten
främstedessdet land inom EUbakgrund Sverige äräratt somav

avancerad gruvutrustningtillverkningmalmproducent och för ärstår av
detdelvis inomskerbidrar till forskningen. Detdet välmotiverat EUatt
förbör ske inomför forskning ochfjärde ävenramprogrammet ramen

det femte.
PIM:kprospekteringsornrådet har det PIM-programmetInom pro-s
skedde viafinansierats Detspekteringsinriktad malmgeologi staten.av

och numeraadministrerades NSG STUprospekteringsstöddet avsom
Ävenarbete.deltog främst insatserNUTEK. Företagen egetgenom av

faserna med PIM-programmetbidrog deSGU i egna resurser.senare
budget på 24hade totalpågick åren 1988 1994i två etapper ensom -

miljoner kronor.
mineralbranshen underförhar fleraNUTEK störrestött ramprogram

insatsområdetochkan Gruvteknik 2000det decenniet. Blsenaste a
del-andelenden statligaVanligtvisindustrimineral utgörsnämnas. av

del kanandeloch industrins 60%,finansieringen 40% envaravavav
arbete.utgöras egetav
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Statens naturvårdsverk bidrar till forskningen gruvindustrinsom
avfall med tvåårigt avslutas 1996. Programmetett program som
genomförs i åtta olika projekt vid olika högskolor ochuniviersitet,
institut och har total på miljoner kronor.6en ram

På tid har möjligheter framkommit till finansiering från vissasenare
de stiftelser med löntagarfondsmedel. Stiftelserinrättatsav som som

skulle kunna finansiera forskningsprojekt inom gruvnäringen är:
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KK-stiftelsen
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MISTRA
Stiftelsen för strategisk forskning SSF

5.4 Branschspeciñka behov

5.4.1 Behov forskning for prospekteringav

Prospekteringen bidrar fyndighetertill upptäcks ochatt attnya nya
företag kan metod-därför viktigt forskning ochDet ärstarta. att
utveckling bedrivs det finns bra geologiska kartor ocksåsamt att som
bygger på malmgeologisk kunskap stöd för denna verksamhet.som

finns brister dessa områden. Dels borde denI Sverige inom
geologiska karteringen bedrivas högre borde våri takt och delsen
malmgeologiska forskning förstärkas. konstater-Det samstämmigtär ett
ande från svenskinternationella utvärderingsgmpper Bilaga 3tre att
malmgeologisk forskning håller har halkat efter ochinte måttet. Sverige
ligger längre för sedan.inte i vi gjorde tjugotalet årtopp, som

Nedan exempel hur malmgeologisk forskning bedrivsvisas på i
Kanada och Australien.

Internationella för malmgeologisk forskningcentra

bådeI Australien och Canada förekommer samarbete mellan ochstaten
gruvbranschen avseende bl malmgeologisk forskning. Australien harIa
industrin ResearchAustralian Mineral Industriesett eget organ

ochAssociation Limited AMIRA samordnar industrins projektsom
verkar kontaktorgan Canadamed På liknande finns isättstaten. ettsom

Mining Industry Technology Council of Canada MITECorgan som
verkar Projektidéersamordnande mellan och mineralindustrin.staten
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Australienfrånkan komma från såväl industrin universiteten. Isom
de godkänns,granskas förslagen AMIRA annonserarsom, omav

och därmedförslagen kan gåbland företag in sponsorersom som
Canada, där docksker ideltagare forskningsprojekten. Påi sättsamma

granskatsdirekt företagen deprojekten tillkan attutan avannonseras
ibelopp företagennågot innan. Det sammantaget satsarsomorgan

beloppmed motsvarandeallmänhet kompletterasprojekt brukar i av
statliga organ.

koordina-malmgeologiskaofta medProjekt genomförs centra som
canadensiskadetdetta kanSom exempel på nämnas centretatttorer.

British ColombiaMDRU iResearch Unit i VancouverMineral Deposit
tidsbegränsatprofessor och inspiratör. Dennechef har ärsom en

medbemannassammanhållande för projektenanställd. Han är som
ochandra universitet inomfrånforskare från det universitetet,egna

och iprovinsengeologiska undersökningama ilandet, från deutom
treåriga. StorProjekten vanligtvisfrån industrin.hela Canada, ärsamt

industrin,projektet ochinfonnationsflödet mellanvikt fästs vid som
underlättasockså bidrar till.industrianställda geologer Dettadeltagande

projektdeltagare fårdärofta två gånger årdet hålls seminarieratt perav
hjälper ocksåresultat.uppnådda Centretredovisa arbete och sinasitt

och workshops.kurserindustrin organiseraattgenom

forskningmalmgeologiskCentrum för tillämpad

påhållerHögskolan LuleåTekniska iGruvindustrin och nämntssom
förLuleå, benämnt Centrummalmgeologiskt ietablera centrumatt ett

GruvindustrinCTMG.Tillämpad Malmgeologi representeras av
Teknikutveckling MITU. DetStiftelsen Mineralindustrins är ett

förbättramed avsiktåtagande från bådalångsiktigtömsesidigt attparter
området.malmgeologiskapå detden svenska kompetensen

förtill Avdelningenknytsjuli 1996 ochVerksamheten l centretstartas
frånstödekonomisktfår inledningsvisGeologi.Ekonomisk Det

NUTEK.
Högskolan Luleåoch Tekniska iDe NUTEK, MITU gemensamtav

svenskstarktill byggavidtagna åtgärderna börjanutgör att upp enen
snabbt nåfördock för litenforskning.malmgeologisk Denna är att
och inomefter malmersökandetimplementeras iresultat kan nyasom

angelägetsynnerligenupphov till Detrimlig tid är attnya gruvor.ge
internationelladeslutsatserbygga vidare på de samstämmiga tresom
gruvindustrin.och delaskommit fram till,utvärderingsgruppema som av
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denFör skull bör professur malmgeologi inrättas.i påKravenen ny
innehavaren skall ställas högt:

internationellt erkändatt vara-
god ledare, pedagog och forskare,att vara en-

ha initiativförmåga och globaltatt kontaktnät erfaren-ett stort samt-
heter från mängd olika i världenen gruvor

förankrad såväl i industrinatt i den akademiska världen.vara som-
Kostnaden för åstadkomma detta beräknas till 1,5 miljoneratt ca

kronor år.per
Ett beskrivits kommercentrum mycketattsom ovan generera

forskning inom malmgeologin. Finansieringen denna bör, detutöverav
giundbelopp ske från statliga medeläven ärsom anges ovan som
destinerade till malmgeologisk forskning, företagenäven attmen genom
kommer finna det attraktivt delta forskningsprojektiatt vidatt centret.

Den internationella utvärderingsgruppen granskat PIM-program-som
NUTEKåt underströk vikten det blirmet lätt för den föreslagneatt

professorn i malmgeologi kunna upprätthålla internationella kon-att
takter. föreslogsDet därför den borde placeras Stockholm,i bl medatt a
tanke på närheten till Arlanda. Ytterligare skäl enligtsom
utvärderingsgruppen talar för Stockholm tillgång till bibliotek ochär
avancerad utrustning.

Samma kan användas det gäller Uppsala, harargument när som
minst lika snabba förbindelser till Arlanda Stockholm.som

såvälI Stockholm Uppsala flyttar geoinstitutionemasom samman
och bildar dettaPå kommer utrustning och kunskapcentra. sätt att
finnas bättre samlad. bådaI fallen finns redan forskning harsom
anknytning till malmgeologi. Malmgeologisk forskning och undervisning
bedrivs via docenttjänst i Stockholm.en

I Uppsala finns dessutom fasta jordens fysik företrättämnet av en
professur, där viss prospekteringsrelaterad forskning bedrivs. Det kortär
avstånd mellan Stockholm och Uppsala, endast sju mil, varför det gårca
snabbt förflytta sig mellan dessa kanatt Man därför deorter. attanse

möjligheter.ger samma
GöteborgI har också geoinstitutionema flyttat och bildat ettsamman

Malmgeologisk forskninggeovetarcentrum. och undervisning bedrivs i
begränsad omfattning. Doktorander i malmgeologi har förekommit.

LundI bedrivs knappast någon direkt malmgeologisk forskning, men
doktorander med sådan inriktning har förekommit.

° Se Bilaga 3

4 16-1270
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tillämpadämnesområdetLuleå inomprofessuren ibefintliga ärDen
förutomfinnsmalmgeologi. Detrubrikdennageologi. ävenInom ryms

TillämpadförAvdelningGeologiTillämpadAvdelningen för även en
finns inomavdelningarnaBådadocent.ledsGeofysik enavsom

NUTEKgruvindustrin,Samhällsbyggnadsteknik. DeförInstitutionen av
deltidsprofessuremaadjungeradefinansieradeoch högskolan gemensamt

TankenLuleå.förlagts till ärhar attmalmgeologiioch forskartjänster
förbasdet skapasså ettverksamhetenbreddadetta skall att en

auktoritetdynamiskledasbörmalmgeologiskt Detta avcentrum. av en
världsklass.

förborgasida börgruvindustrins attfrånvisasintresseDet som nu
ocksåmalmgeologin. Det ärsamarbetsklimat inomdet skapas ett gott

högskolor iochuniversitetvid övrigafinnsdeviktigt att somresurser
börCentretbästapåutnyttjas sätt.och utrustningkunskapform av

de övrigatillmed knytningarnätverketablerasdärför ettsom
institutionerna.geologiska

påbörjadedetgeofysik itillämpadingårtidigare ävenSom nämnts
harinteolyckligtdock ämnetLuleå. Det attimalmgeologiska ärcentret

ochstyrkahöjabidra tillskulle ämnetsprofessur. Det att merageen
GeofysikTillämpadförAvdelningensåvältrovärdighet åt centret som

spetskompetensBehov5.4.2 av

framtidenikommer attgruvindustrinspecialister inomBehovet av
delutveckling. Enochforskning storområdettillsträcka sig aväven

och detutomlandsskerutvecklingenochforskningentekniskaden
ochhemfölja,kankompetenser tabehövasdärförkommer att som

kommerverksamheten. Företagendenforskningsresultat iomsätta egna
skapaformulera,gällerdetdåbeställarkompetens attbehövaatt

betyderDettaforskning.kontrolleraochupphandlafinansiering, extern
harbehovfinnasockså kommerdet bland att sompersonerannat avatt

Även krävsområdedettainomdoktorerat.hardvsspecialkunskap, som
kunnaskallinriktningförbehovuttala sina rättkangruvindustrin attatt

behovvilkasignalerfåskallforskarstuderandeochskapas somatt om
mellansamarbetefinnsdetviktigtlikaledes gottföreligger. Det attär en

medarbetaforskarstuderande kandehögskolorna såochindustrin att
delönskvärtindustrin. attDetinomfinnsproblemde de envoresom

medindustrin. Ettfråndirekt systemkommerforskarstuderande
skulleindustrinhalvtidsarbete inomochhögskolanvidhalvtidsforskning
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kunna såväl specialistkunnande förankring dei problemområdenge som
föreligger. skulleDetta också bidra till bättre kunskapsflödeettsom

mellan högskolan och industrin.
Samarbete mellan högskolan och industrin viktigt förocksåär att

högskolan skall få tidiga signaler utbildningsbehovet civil-påäven om
ingenjörsnivå.

Kunskap inom gruvnäringens kämområden kan säkerställas genom
tillämpad forskning i anknytning forskarutbildning.till komplementSom
till CTMG och MIMER kan insatserna riktas berg- ochmot
mineralteknik. forskningDenna kan normalt finansieras andragenom
ñnansieringskällor. Ett för insatserna bör utarbetas samverkaniprogram
mellan gruvnäringen och Högskolan.

Statens satsningar på förFoU gruvnäringen under 1970- och 1980-
talen STU och NUTEK har bidragit till näringensgenom senare
utveckling och kompetensförsörjning. kraftigaDe neddragningarna under
1990-talet innebar finansieringsmöjlighetema branscheninomatt
praktiskt uteblev och medförde den sammanhållnataget att gruv-
utbildningen geoteknologilinjen i Luleå måste läggas ned. harDetta
inneburit splittring och diversiñering kompetenserna bort frånav
gmvindustrins kämområden. splittring harDenna således berott på
anpassning till fmansieringsmöjlighetema och har varit nödvändig för
forskningsenhetemas överlevnad. betydandeEn risk finns för dennaatt
tendens fortsätter.

kraftigtDe minskade anslagen från under 1990-talet harNUTEK
inneburit tillämpad forskning gruvnäringens behov minskatatt mot
främst inom gruvbrytning och mineralteknik. Finansiering från andra
källor har de konsekvenserna forskningen förskjutits från tillämpadatt
forskning till grundforskning beskrivna tendens tillsamt att ovan
diversiñering förstärks.

förInsatser utveckling spetskompetens för föreslåsgruvnäringenav
ske forskning i med åtta-tio doktorander under femettgenom program
år. Kostnaden beräknas till 3,5 miljoner kronor år.per

Bland de områden utpekats gruvindustrin viktigasom av som
forskningsområden inom berg- och mineralteknik kan följande nämnas:

Forskning de stabilitetsproblem uppkommer djupaiom som gruvor
med syftet hitta speciella tekniska systemlösningar avseendeatt
brytning, ventilation och transport/uppfordring malm.av

De viktigaste bergteknikeni såsom lossbrytning bergprocesserna av
och fortfarande dåligt förståddasprängning och betydande potentialär

Ökadsänka kostnader finns därför. skalaatt i malmbrytningen och
utvecklingen material för mekanisk brytning ställer krav påav nya nya
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utformningingenjörshjälpmedel ochlösningar för datainsamling, av
maskiner och system.

syftekan vidtagas ivilka åtgärderbör undersökasDet attsom
kapitalinsatseri formförbättra utnyttjande gruvindustrins extrema avav

Åtgärderna utvecklingomfattarhuvudnivåer och maskinsystem. av
metoderunderhåll, utvecklaförbättrametoder öka tillförlitlighet, attatt
effektivaremetoder förutvecklaanalysera produktionssystemen samt

planering och produktionsstyming.
krossning,nedbrytningformMineraltelmikens delprocesser i av

m.fl. tillhöragglomereringflotation,malning och separering
ochkostnadersänkaPotentialenkärnkompetenser.gruvnäringens att

betydande.fortfarandeproduktkvalitéerförbättra utbyten och är
automatiskforbl förutsättningarprocessmodellerUtveckling ger aav

produktionssystem.mineralberedningensstyrning av

Rekrytering5.4.3

gruvskolormed ijämförelsehar vidHögskolan i LuleåTekniska en
mycket tackgod elevtillströmning,ochfortfarande braEuropa resurser

utpekar iHögskolanmarknadsanpassningen.den tidigare nämndavare
återvinningochråvaruutvinningsin långsiktiga strategi strateg-ensom

isk k forskningsarena.s
antaldirekt knappt 000sysselsätter 5Gruvindustrin ett sompersoner,

kommerökande produktion. Detnågottendensvisar sjunkande trotsen
Kompetenskravetutbildad personal.välbehovfinnas fortsattatt ett av

branschenengageradeantalet inomsamtidigtöka,kommer att som
specialistkompetenspåminska något. Kravkommer fortsätta attatt

flexibeltutbildningssystemetnuvarandeolika områden ökar. Det ärinom
emellertid viktigtspecialiseringar.för Det attoch ärutrymmeger

behov påoch uttalar sinamed högskolornaför dialoggruvindustrin en
ämnesprofilerkan utformaskolorna ärtidigt stadium såett att som

dialog intemed dennaviktigtocksåavpassade till efterfrågan. Det är
införstårtill de studenterinformationenmed tanke påminst som

ämnesval.
för lång-gruvföretagenforskarutbildade medarbetare iBehovet av
tidigare.har beskrivitskonkurrenskraftsiktig utveckling näringensav

gruvindustrinstillämpad forskning inomfinansieringBristen på av
gruvindustrisvenskrisk förbetydandehar skapatkämområden atten

ochbergteknikställning inominternationellt ledandeförlorar sin även
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mineralteknik. forskning och utvecklingDenna ocksåär störstaav
betydelse för svenska tillverkare maskiner föroch insatsvarorav
gruvindsutrin. Forskningen också central betydelse förär upprätt-attav
hålla och kvalitet grundutbildningeni civilingenjörer.resurser av

Sveriges ledande ställning gruvnation i närheten tillEuropa,som
Barentsregionen med dess både problem och potentiella möjlig-stora
heter goda utveckla Tekniska Högskolan Luleå tilliutgör argument att

de 3 viktigaste gruvskoloma bas för4 i ochEuropaen av en-
internationellt samarbete.

åtgärderSärskilda för kompetensförsörjning för gruvnäringen

Målet med åtgärder för kompetensförsörjningen för gruvnäringen är
främst säkerställa fortlevnaden och utvecklingen gnivkompetensatt av
vid Tekniska Högskolan Luleåi och utveckla Luleå till de 3att aven -

viktigaste4 gruvskoloma i Europa.
Tekniska Högskolan Luleåi bör underlätta försörjningen braav

studenter utvecklingsamordning gruvutbildningen,genom av av
studieprogram för gruvindustrins behov och rekryteringsaldiviteter.
samarbetsformer för Högskolan ochinom ochgeovetarämnena utom
med bör utvecklas och tydlig bild Luleåsgruvnäringen en av

beskrivas och kommuniceras. bild LuleåEngruvresurser av som en
internationell bas för gruvforskning bör förstärkas.

medTekniska Högskolan Luleå bör verka för utveckla nätverki att
internationellt välrenommerade målet följa ochgruvuniversitet med att
hämta hem resultat pågående forskning och utvecklingsarbete, attav
stimulera fortbildning elevutbyte.lärare och ökat internationelltettav
Det bedöms ha inverkan rekryteringen duktigapositiv påstorsenare av
svenska elever. denna aktivitet vidtas särskilda åtgärder för byggaI att

Östeuropakunskaper och kontakter med ochBarentsregionenupp om
för skapa goda förutsättningar för framtida stöd och utvecklings-att
projekt.

syfte säkerställa försörjning forskarutbildade förI att av
ochgruvnäringen. bör strategi skapas för gruvnäringenen gemensam

ÅtgärderHögskolan avseende forskarutbildning. genomförasbör it ex
form anpassade skapandekurser, forskning i den industriella miljön,av

ñnansieringsformer attraherar industrins anställda samtav som
reloyteringsaktiviteter.

Kostnaden för de nämnda åtgärderna beräknas sammantagettre
uppgå till 200 000 kronor år.per
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restprodukterforskning5.4.4 Behov omav

ochberg gråbergRestproduktema från gruvindustrin utgörs grovtav
potentiella påverkan påvanligtvis deponeras.anrikningssand Densom

miljösynpunktFrånkemiska sammansättningen.miljön med denvarierar
risk. Vidpotentiellfrån sulfidmalmsgruvomafrämst deponiemautgör en

och svavel-sulfrdmineral avfalletioch oxiderastillgång på vattensyre
upphovkanfrigörs. vittringsprocesserbildas och metaller Dessa gesyra

till omgivningenmetallhaltigtochtill läckage försurat vattenstora av
restproduktema.problemet vid deponeringoch det dominerandeär av

Uppskatt-frigörs.bly och kadmiumfrämst zink, koppar,Det är som
300metaller årmellan och 700ningsvis frigörs 600 ton cavaravper

omhändertas.ton
avfalletsdels påupplag berorfrån visstRiskerna för utsläpp ett

det sigDådeponeringsmiljdels påoch karaktär rörsammansättning ön.
förriskenpotentiellaoch denrestproduktermängder storastoraom

flertaletefterbehandlingbehovetmedför detutsläpp är attstor avav
viktigtdärförkostnadskrävande. Detbåde och attdeponier ärär stort

efterbehandlings-effekternaochkunskapen vittringsprocessema avom
Detåtgärder kan ärgoda prioriteringåtgärderna blir så göras.att av
ochkostnadseffektivaefterbehandlingsåtgärdema blirväsentligt attatt

där behovetde de deponierin på störst.ärsätts
efterbehandlingoch effekterKunskapen vittringsprocessema avom

efter-gällerväljas då detkanambitionsnivåmedverka tillskall rättatt
innebärdeponiefterbehandlingomfattandebehandling. Alltför av en

efterbehandlingenambitionsnivå iför lågkostnader ochonödigt höga
därförbörForskningtillräcklig effekt.fårinnebär åtgärden inteatt

hosvittringsprocesserkunskapenökabedrivas med målsättningen att om
hurförutsägamöjligheternaförbättra transport-sulfrdmineral och attatt

samt förutsebättre kunnaavfallsmaterialet verkar,i attprocesserna
metoder förkostnadseffektivaframocheffekterna olika insatser att taav

efterbehandling.
svenskapåtillämpligbaraområde intedettaKompetensen inom är

landetutanförkan tillämpasfyndigheter, såsom Adakgruvan, ävenutan
i Barentsregionen.t ex
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Förslag5.5

analysEn gmvindustrins kompetens- och forskningsbehov leder framav
till också framhållits de internationella utvärderings-som av-

förstärkt satsning bör förpå området malm-att görasgrupperna en-
geologisk forskning professurinrätta i dettaIatt ämnet.genom en
förslag instämmer harjag. SGU i sin anslagsframställan inför forsk-
ningspolitiska blpropostitionen ansökt medel miljoner kronorpå 5a om

år användas till stöd för malmgeologisk forskning. finnerJagattper
SGUs förslag väl motiverat. delar också deJag internationella utvärder-
ingsgruppemas uppfattning denna professur bör medbesättasattom en
internationellt välrenommerad geolog kan bidra till lyftaattsom
forskningen på området till topposition. Utvärderingsgruppemaen
föreslog vidare professuren skulle inrättas vid Stockholms universitetatt
med hänvisning till vetenskaplig miljö, närhet till Arlanda m m.

I till utvärderingsgmppema vill jag föreslå professurenmotsats att
inrättas vid Tekniska Högskolan i Luleå. Mitt skäl för detta är:
Gruvindustrin har med medel och valt Luleåpå initiativegetegna-

lämplig plats för malmgeologiskt UppbyggnadenCentrum.ettsom
harCentret påbörjats vilket känt för utvärderings-inteav var

grupperna.
I Luleå finns närheten och möjligheten skapa praktiskt, näraatt ett-
samarbete med Professuren blir delgmvnäringen. naturlig i denen
totala miljö för forslcning- kompetensförsörjningoch mot gruv-
näringen finns i Luleå.som

finnsDet närhet till hela den region sannolikt kommer atten som-
visa sig innehålla intressanta malmfyndigheter, nämligen förutom

Sverige och Finland hela Barentsregionen.norra
föreslårJag professuren tillämpad geofysik vidi återinrättasatt

Tekniska Högskolan Luleå. skulle slagkraft deti Det ökad åtge
malmgeologiska Centret och forskning betydelse förstorgenerera av
såväl prospektering kartering, områden i sin tursom som
ovillkorligen måste utvecklas för gruvnäringens överlevnad
För säkerställa fortsatt utveckling kunskap för gruvindustrinatt av
inom berg- och mineralteknik särskilt förjag att ettanser program
forskning anslutning forskarutbildningi till bör utarbetas samverkani
mellan gnivnäringen och Tekniska Högskolan Luleå.i
Tekniska Högskolan Luleå basen föri kompetensförsörjningenär
inom de gmvanknutna vetenskapema. godsäkraFör att en
kompetensförsörjning vidtas.i Luleå föreslås särskilda åtgärderatt
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utvecklaunderlättasstudenter kanFörsörjningen attgenomav
Tekniskarekryteringsåtgärder. Hög-genomföraochstudieprogram

internationellt väl-nätverk medverka förLuleå börskolan i att
forskar-syftebyggs Irenommerade giuvuniveristet göraattut.
börindustriforskare,forsärskiltattraktiv,utbildningen enmera

gruvnäringen.medutarbetasstrategi gemensamt
forskningenfortsättaangelägetdetmeningEnligt min attär om

med målsätt-bör bedrivasForskningenrestprodukter.gruvindustrins
skaparde vittringsprocesserkunskapfå bättreningen att somom

transportsmekanismeroch demetaller,och frigörförsurat vatten som
Forsk-omgivningen.kommer imetallernaoch utgör att vattnet

metoderkostnadseffektivaframinriktas påbör ocksåningen taatt
effekternakännedomfå bättreefterbehandling ochför att avom

värdefull såvälsigvisaforskning kommerolika insatser. Denna att
medBarentsregionenforgruvindustrinsvenskaför ochSverige som

miljöproblem.dess

Finansiering5.6

bör liksommalmgeologisk forskningstöd tillSGUsFinansiering av
mittenligtLuleå,Högskolan iTekniskamalmgeologi vidprofessuren i

forskningsmedeldeskapas iförmenande, ske att utrymme somgenom
mittEnligtforskningspolitiska propositionen.föreslår deniregeringen

välårkronormiljoneranhållan 5förmenande SGUsär perom
fårLuleå 1,5Högskolan iTekniskaocksåföreslårmotiverad och jag att

malmgeologi.professur ibekostaförmiljoner kronor år att enper
återskapasmeningenligt mingeofysik börtillämpadProfessuren i

LuleåHögskolans ioch finansieras inom ramar.
kanLuleåHögskolan iTekniskavidspetsforskningenförKostnaden

för kompe-Särskilda åtgärderår.kronortill miljonerberäknas 3,5 per
till 000200Luleå beräknasHögskolan iTekniskavidtensförsöijningen

forskningspolitiskadenmedel avdelas iföreslårlqonor år. Jag attper
propositionen.

bedrivitshittillsrestprodukter hargruvindustrinsForskningen om
AFR.Avfallsforskningsrådet Jag attstöd frånmed finansiellt anser

ske inomkanfinansieringoch förutsätterutökasbör attprogrammet
miljöfonder.tillgängligaförramen

branschen iliksommineralindustrinocheuropeiska ärDen gruv-
ocheffektiviseringkraftigEnkonkuxrensutsatt.länder starktandra
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strukturomvandling har skett under de decennierna. Densenaste
befintliga industrin har lyckats hålla sig kvar endast tack godvare
konkurrenskraft åstadkommits tillämpning avanceradsom genom av
teknik, ligger världsklass.i Sverige det land harinom EUärsom som
den gruvproduktionen malm, dvs mineral for utvinningstörsta av av
metaller. harSverige också länge ledande tillverkarevarit aven
utrustning och forinsatsvaror gruvbrytning och mineralberedning, en
position naturligtvis måste upprätthållas. Konkurrensen därvidlagsom
finns i viss mån inom kommer huvudsakligen frånEU, USA ochmen
inom vissa nischer från Japan. Det bakgrund dettaär mot av
nödvändigt forskning och utveckling fortsättningsvis kan hållasatt även
på synnerligen hög nivå. stöd från femteJag atten anser ram-

således, kanaliserasmåste till och mineralbranschenprogrammet gruv-
för bidra till dess fortbestånd.att

Jag diskussion med gruvnäringen bör kunna leda tillattanser en
ytterligare finansiellt stöd i likhet med vad vanligt före-ärsom
kommande i gruvländer Australien och Canada.som

Regionalpolitiska5.7 effekter

I mitt uppdrag ligger effekterockså redovisa regionalpolitiskaatt av
förslagen. föreslagna professuren få fleraDen i malmgeologi kommer att
positiva effekter för främst Professuren blirSverige. i signorra en
injektion för det malmgeologiska håller på byggascentrum attsom upp

Luleå.i kan bidra till får medelDen hög och tillatt centret status atten
för forskning inom malmgeologin dras till Tekniska Högskolan Luleå.i
SGUs stöd till den malmgeologiska forskningen analogt fåkommer att
positiva effekter i nämnda regioner eftersom denmerpartenovan av
malmgeologiska forskningen kommer beröra malmforekomster iatt
dessa. Forskningens resultat bidrar till bättre förståelse för de malm-
bildande och därmed till bättre förutsättningar finnaattprocesserna
malmer. bör också medverka till ökad Båda dessaDetta prospektering.
företeelser kommer utsträckning främst Norrlandsi vår glesbygdstor -
inland till del. Stärkt verksamhet vid LuleåTekniska Högskolan i-
bidrar också till ökad utsträckning kunna bistå helai Barentsregionenatt
med malmgeologisk forskning.

Det utökade forskningsprogrammet till forskarutbild-i anslutning
ningen och de särskilda åtgärderna för kompetensförsörjningen vid
Tekniska Högskolan Luleå syftar till stärka gruvindustrinsi att
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nämligeneffekter,regionalpolitiskadärmedfår tvåkonkurrenskraft. De
därplatserstöd till deLuleå ochHögskolan iTekniskaförstärkning av

Norrlandsfrämst ietablerasoch kan kommagxuvverksamhet pågår att -
gruvindsutrinsgäller forskningenförhållandeninland. Samma om

restprodukter.
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6 Minerallagen behovm m av-

ändringar

6.1 Allmänt

Prospektering verksamhet förenadär med mängdären som en
osäkerhetsmoment. Det påtagliga från fysisk utgångspunktmest ären

det överhuvud finns de mineral söker efter aktuellainomom man
områden. När fyndighet har upptäckts får de ekonomiskaen
osäkerhetsfaktorema allt betydelse. gäller blstörre Det pris-a
utvecklingen för de produkter utvinna, valutautvecklingenattman avser
och den allmänna kostnadsutvecklingen, särskilt vad gäller energi.
Ytterligare faktor hur väl det legala fungerar,är dvs hursystemeten
stabilt regelverket är.

Av ovannämnda osäkerhetsfaktorer, alla bedöms mycketsom
prospekterande företag, kan den fysiska förekomstennoggrant av av

mineralfyndigheter inte påverkas. kanDäremot kännedomen om
förekomster och kunskapen geologin påverkas, något harstatenom som

övergripande för. ekonomiskaDenett utvecklingen inom deansvar
flesta marknader påverkas globala förhållanden, något inteav som
enskilda kan möjligen skapa ökad kännedomstater styra utan om genom

bidra till ökad i internationellaatt samarbetsgrupper.transparens Det
legala regelverket dock direkta Vid bedömningenär statens ansvar. av

land hos prospekterande företag fästsett avseende vid stabilitetenstort
i regelverket.

För prospekteringsföretag innebärett satsning på prospektering etten
risktagande. Destort på prospektering bedömssatsasresurser som

utifrån sannolikheten kunna få utdelning på dem. därförDetatt är
viktigt så del möjligt dessa osäkerhetsfaktoreratt kanstor som av
elimineras eller minimeras. Därvid det helt avgörande denär att som

på prospektering ocksåsatsar fyndighet påträffas detvet att ärom en
tillåtet utvinna mineral denna.att ur

Villkoren för såväl gruvdrift prospektering har ändrats hel delsom en
på år. Mycket prospektering genomförs inom befintligasenare numera
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malmer dvs detgruvfält med syfte finna djupare belägnaatt som
prospektering krävervanligtvis kallas djupprospektering. Denna typ av

efterborrning vid prospekteringinsats ytnäraavsevärt större änav
förmalmer. hål borras i och sigAntalet är stor-av sammasom

malmer,leksordning vid prospektering efter ytligt belägna mensom
ochdärmed både dyrarehål blir mycket djupare. blirvarje Det tar

kunnaställs ökade krav påmycket längre tid borra. Dessutom attatt
innebär djup-djup.hålen vid bonning på Detta atträtt storastyra

förgällerutdragen vadprospektering blir ytnäraän sommera
under-först drivaOfta den enda lösningenprospektering. är att en

prospekteringsbomiingar.sökningsort därifrån utföraoch

Karenstid6.2

för denundersökningstillstånd upphör årKarenstiden då är treett som
deninnebärkarenstid.innehaft tillståndet. andra finns ingen DetFör att
inteunder kanske tio årområdeutfört prospekteringsarbete på ettsom

andra harförflutit medanförrän årfår fortsätta arbeta på området tre
undersöknings-undersökningstillstånd dagen efter detfåmöjlighet attatt

liknandefanns1974:342gälla. gruvlagentillståndet upphört Iatt en
för alla.karenstiden årbestämmelse. Där ettvar

ettåriga karens-denbestämmelsen gruvlagenBakgrunden till i attvar
haområde för kunnaundersökamöjlighettiden skulle alla attettattge

förflutit.karenstidensöka inmutningunderlag näröverväga attatt
hafttidigarekunde denlagenkarenstiden infördes iInnan som

efter detområde dageninmutning påinmutningen söka attsammany
leda tillkundeommutning. Dettainmutningstiden löpt attut en

prövningmed åtföljandesöka förlängningstället förinmutare, i att av
påsökte inmutningundersökningsarbete,relevansen utförti sammany

på såupprepade gånger, ochkunde ske utestängaområde. sättDetta
hållas inmutatområde kundeinnebarandra från området. Det att ett

utfördes.prospekteringsarbetetid någotunder mycket lång attutan
demomfatta alla, såledeskarenstiden skulleOrsaken till ävenatt som

blaktuella området,dethaft inmutning inominte tidigare har attavar
bulvan.ville omöjliggöra ommutning genomman

karenstideninförandet den treårigaskäl tilldelvisDet avsammavar
föreslogs, debestämmelsedennadet ansågs, dåminerallagen. atti Men

hellerundersökningstillstånd inteinnehaftharprospektörer intesom
undersökningstillstånd. Dettafå sökapåskulle behöva år ettvänta attett
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denMed tanke påinnehaft tillståndet.borde bara gälla den att somsom
till tio årinneha det iundersökningstillstånd har kunnatinnehaft upp

förtillräckligtfyndighetför undersökaoch därmed kunnat få tid att en
väntetid påbearbetningskoncession ansågssökaha underlagatt att en

det faktumtanke bakomMöjligen fannsår motiverad. atttre envara
undersökningsperiodenstid den förstakarensen tillsattes samma som

fråganf påpekade iMinerallagskommittén SOU 1980:53 105längd. s
skalllämplighetsprövningbulvan följande. Denanvändande somavom

överlåtelseoch vidbearbetningskoncessionske ansökan utgörvid om
skallFörvärvstillståndbulvanförhållanden.upptäckainstrumentett att

koncessionerhålla tillstånd ellerhade kunnatfövärvaren intevägras om
bulvanenkrav påställs därigenom såansökan. attDet storagenom egen

medsigdet skall lönaförför svårigheterdet oftast blir attstora
bulvanförfarande.

prövningsmyndighetenvanskligt fördetkanEnligt min mening vara
tilleventuella knytningaroch derasbolagsbildningarsärskilja olikaatt

förekomstupptäckalikaledes svårtvarandra. Det är att sam-av
likställaskunnadet skullesådanverkansavtal företag emellan art attav

med bulvanförhållande.
denskäl ställafinnsovanstående och då det intebakgrundMot attav

andra jagställningprospekteringsarbete iutfört attänsämre ansersom
generella ettårigaåterinföra denbättreenklare ochdet attvore

karenstiden.

Ändrad undersökningstid6.3

djupareinriktningfåttunder årProspekteringen har motsenare en
Djupprospekteringenredan inledningsvis.belägna malmer, nämntssom

tidoch kräver längrekostsamallmänhet relativt äniär annan
förskall räcka tillUndersökningsstiden göraprospektering. att
provtagningarochkarteringarrekognoseringsarbeten, mätningar,göra

bedömspå platsertillräckliga indikationerfåför så småningomatt som
undersökas ochskallplatsermalmsynpunkt. Dessasom gynnsamma ur

påträffas,malmochutföras.hitta malm Närborrning avsikti att om
medundersökasskall malmenskede,vilket ganskakan ske i sentett

utbredning. Förststorlek, halt, form ochfastställa dessborrning för att
för sökaunderlaggenomförts föreliggerdessa åtgärder har attnär

medmåletlegal synpunktfrånvilketbearbetningskoncession, är
undersökningsverksamheten.
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Eftersom det kostsam verksamhet det inte rimligtär är atten en
seriös prospektör skall avbrytatvingas verksamheten, han eftertom ex
tio år har upptäckt djupmalm, harinte hunnit undersöka den ien men
sådan grad tillräckligt underlag finns för erhålla bearbetnings-att att
koncession fyndigheten.på

För skapa ökad säkerhet för de insatser iatt stora görssom
prospektering bör det finnas möjlighet få undersökningstidenatten
förlängd ytterligare tidsperiod de maximalt tio årutöveren som nu
gäller. Den ytterligare tiden för undersökning bör högst fem år.vara
Tillstånd för undersökning under denna period bör underkastas en
mycket seriös prövning bergmästaren.av

förlängningEn skall kunna komma frågai betydande ärom resurser
nedlagda på fyndighet efter kompletterande undersökningaren som
bedöms kunna leda till bearbetningskoncession utfärdas.att

6.4 Skyddszon

Gränserna för undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner
räknas vertikalt djupet. Vid fastställande förmot gränsernaav en
bearbetningskoncession beräknas förviss marginal malmemas form mot
djupet. Det djup därvid beaktas hänger med vilket djuppåsom samman
malmen har påträffats. malm påträffatsEn relativt ytligt och intesom
undersökts djup kan visa djupet ochstupningstörremot moten annan
kanske fortsätta utanför koncessionens skulle innebäraavgränsning. Det

malmen i den del ligger utanför koncessionsbegränsningen kanatt som
hamna innanför undersökningstillstånd till koncessionen.ett gränsarsom

fritt forDet få tilldelatsig sådant undersökningstillstånd,är att ettenvar
vilket innebär den idkar gruvdrift koncessioneninom i vissaatt som
fall kan tvingas frånavstå bryta malm eller betala ersättning tillatt att
någon erhållit koncession på viss del fyndigheten. Ett sättsom en av

undvika detta införa bestämmelser skyddzon omkringatt är att om en
bearbetningskoncessioner. Skyddszonen skulle förbudutgöra mot
undersökningstillstånd för andra den innehar bearbetnings-än som
koncessionen.

finnsDet emellertid skäl blotta ansökan bearbetnings-att anta att om
koncession kan komma locka andra söka undersökningstillståndatt att
på det närliggande området. därförDet rimligt skyddszonen träderär att
ikraft i samband med koncession söks och den gäller i år frånatt att tre
det koncession beviljats. börDetta koncessionsinnehavaren till-att ge
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för-skyddszonenriskeragruvdriftenräcklig tid attutan attstartaatt
loras.

ansökanefterinkommitundersökningstillståndAnsökningar somom
koncessions-tillsvilandeförklarasföreslåsbearbetningskoncessionom

ärendet avgjorts.
krävaskulle kunnatill skyddszonenalternativ attEtt nog-vara

bearbetningskoncessionfyndighet innanundersökningar enavgrannare
tid kommerytterligaremedförasidan attandrabeviljas. skulle åDet att

medföraocksåskulle attundersölcningsarbetet. Detbehövas för
nöd-skulle bliundersökningsverksamhetiinvesteringarytterligare
stödlegaltbeviljadkoncessionfinns någondetvändiga utan att gersom

denförosäkerhetsmomentetmineral. Dvsför brytning somav
prospekter-till ökadbidrarvilket knappastutökasskulleprospekterar

landet.ingsverksamhet i
bearbet-utfárdandevidbergmästamaalternativEtt är attannat av

fallet.vadområde ärberäknarningskoncessioner änstörreett nusom
extrapoleraskunnaskullepåvisad malmutsträckningenkändaDen av

möjligsåvältillskullevarvid hänsyndjuptill relativt tasgeneröst stora
till-beräkninginbegripafáltstupningsidostupning ävensamt avsom

extrapolerade djupen. Dettafrån derasriskereventuellaförräcklig mark
anspråkimarkområden attonödigt utanmedförförfarande tasstoraatt

finns.ochutsträckningmineralförekomsternas artkunskaptillräcklig om
kanmissbrukas,detverktyg,Skyddszonen är tveeggatett som om

stånd inomtillkommerprospekteringsaktivitetmedföra ingenatt
tillmöjlighetermedfördetpositiva idock detvillområdet. Jag attse

denoch detmineralresurservårautnyttjande attbättre somgerav
sigtillgodogöramöjlighetprospekteringbelopp i attinvesterar stora

möjligt.långt detsåutsträckningfulla ärpåträffade fynd i sin
kanstorlekskyddszonensöverväganden ettförutgångspunktSom av

harmalmskivaprospekteringsobjekt tjäna. Antaghypotetiskt att en
har45°. Denhorisontalplanetvinkel ärstupningpåträffats mot cavars

djuppåmalmskivanharborrhål,antalmed övertväratpåvisats ett som
tvärsnittföljande figurenligt utgör ettoch 300mellan 100 somm

malmskivan.genom
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Figur 6.1
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Vid den påföljande förrättningen för utfärda bearbetnings-att en
koncession bergmästaren hänsyn till eventuella indikationer påtar
kännedom malmens fortsatta sträckning. kommerBergmästarenom
också andra faktorer,in bl vilket område på markenvägaatt a som
riskerar påverkas malmbrytning så eller sprickor uppståratt attav ras
streckad linje följandei figur.
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Han kommer därpå fastställa för bearbetnings-att gränsen
koncessionen. lodrät djupetDen och kommer exempeli vårtär mot att
skära malmskivan på 700 djup se figuren nedan. innebärDettaca m

den del malmskivan djupare detta fall700 i inteatt är änav som m
tillfaller den får bearbetningskoncessionen, det den harutan ärsom som

undersökningstillstånd utanför och i direkt anslutning till bearbet-ett
ningskoncessionen har möjlighet vid förrättning få kon-attsom en
cession och därmed rättighet utvinna denna del malmskivan.att av
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Om det skyddszon på omkring den bearbetnings-500vore en m
koncession läggs skulle koncessionsinnehavaren få rättighet attsom
undersöka "sin" malmskiva till djup detta fall skulleiett som vara
ytterligare dvs500 till 200 djup mångal Det är ettm, ca m. som

landeti sig och utomlands förekommer betydlligt djuparenännargruvor
gruvor.

Om skyddszonen stället skulle skulle detta falleti l 000 ivara m
koncessionsinnehavaren få möjligheter malmskivaundersöka sinatt
till orimligt1 700 djup med stöd skyddszonen. ingetDetta är stortm av
djup deti gruvsammanhang. djupaste i världen sigDe närmargruvoma
dubbla djupet. mycket sannolikt kommer uppnåDet är att attgruvor
detta djup alltför avlägsen framtid Sverige.inom inte iävenen

Figur 6.3
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detta enbart exempel, det kanSom inledningsvisnämnts är ett men
vägledning det gäller bedöma vilken omfattningviss när att zonenge

malm-idag brantarebör ha. flesta malmkroppar bryts stårDe änsom
förekommer.skivan flackt liggande malmeri exemplet, ävenmen mer

anslutningförekommer mindre malmer irelativt Vanligt detDet är att
kostnadende kan bäratill Vanligt dessa så små intestörre. är är attatt

finnsendast brytas frånför brytning de kanutan gruva somenen egen
kanfrån den och inteintill. bryts då på marginalenDe stora gruvan

falldessaekonomiska skäl. Skyddszonen kan ibrytas självständigt av
därmedmineralresursema och skaparbidra till bättre utnyttjandeett av

splittring skullearbetsmarknaden de ställen därstadga påmera en
finnas.kunna bli fallet skulleinteom zonen

bestämmelseovanstående föreslår jagbakgrundMot att om enenav
införs minerallagen.km bred skyddszon il

lämnatillståndshavareSkyldighet för6.5 att

resultat

undersökningstillståndinneharEnligt nuvarande minerallag denär som
finnsutförts.undersökningarskyldig redovisa vilka Däremotatt som

undersökningarna. Regeringenredovisa resultateningen skyldighet att av
föreslagitändring minerallagenhar 1995/962108 ii proposition attom

för yrkesmässigaresultat skall införasrapporteringsskyldighet avseende
undersökningstidenföreslogs skeprospektörer. Rapporteringen när

harRegeringenmeddelas.upphör bearbetningskoncessionutan att
frågan tilloch överlämnatemellertid återkallat propositionen gruv-

mineral-sammanhang med övrigabehandlaskommittén för i ettatt
politiska frågor.

prospekteringfrån pågåendeSkyldigheten lämna resultat äratt
ochefter oljatillstånd för prospekteringingalunda i Sverige. De gasny

mineralfyndighetervissaenligt lagen 1974:890 varomsom gavs
oljeprospekter-Bl vidresultatredovisning.förenade med villkor aom

detaljeradelämnades kontinuerligaingen på Gotland rapporter om
sekretess.resultaten förvarades underprospekteringen till därSGU

såvälgäller blresultat lämnas.Internationellt det vanligt Detär att a
närhet,länder i vårCanada och Australiende gruvländemastora som

svenskaGrönland. Från deFinland ochexempelvis Norge, gruv-
måsteresultatframförtsföretagens sida har betänkligheter mot att

inlämnas.



Minerallagen behov ändringar lllSOU 1996:152 m m av-

fått tillåtelseUtgångspunkten för lämna resultat denär att attatt som
undersökningar mark också bör dela med sig denpågöra annans av

kunskap erhållit samband med undersökningen, den intei närsom man
leder till bearbetningskoncession.

innefatta tolkade resultat,De resultat lämnas behöver inte mensom
skall innebärinkludera rådata, i form mätvärden. Det attt geo-avex

ochkemiska resultat bara behöver redovisas analysvärden inte somsom
tolkade geofysiskavärden. På gäller med mätningarsätt attsamma

medan tolkningar avseendevärden skall redovisas,uppmätta t varex
malm kan förekomma behöver redovisas. Geologiska observationerinte

innebär denskall redovisas, tolkningar behöver bifogas.inte Det attmen
mätningargeologiska karteringen borrkämor skall redovisas liksomav

uttalandegjorts borrhål. behöver inte någoti Däremot var mansom om
malm kan förekomma bifogas.attanser

deutformadeBestämmelserna bör emellertid inte så attvara
ställetoch isyfte stimulera till ökad prospekteringmotverkar sitt att

försvårar prospektering.för den bedriver seriössom
fyra frånresultatet sekretessbelagt i årundvika detta börFör att vara

tid har prospekterings-det tillståndet upphörde gälla. Under dennaatt att
kommasnabbt önskarföretaget möjlighet sälja resultaten till denatt som

undersökningstillståndbesittning företaget på sökeri dem. Om nyttav
från dethela månaderpå eller delar område attsenast trettonsammaav

tillbaka sinskall företaget fådet förra tillståndet upphörde gällaatt
området underresultatredovisning de delar berör deti gemensammasom

förendasttillstånd beviljas ochförutsättning och samband medi att
denna del.

miljönskydd föråtgärder till6.6 Behov av

naturvärdenoch

lagstiftningi6.6.1 Regleringen annan

kan halagstiftningNedan redogörelse förlämnas kort somannanen
mineral.efter och utvinningbetydelse samband med prospekteringi av



112 Minerallagen behov ändringar SOU 1996:152m m av-

Plan- och bygglagen 1987:10 PBL-

I PBL finns bestämmelser för markstyrinstrument användningenom av
och och byggande. Regleringen markens användning ochvatten om av

bebyggelsen inom kommunen sker detaljplaner. Förutom attav genom
besluta ickebindande översiktsplan kan förkommun ettom en en
begränsat område, områdesbestämmelser behövs bl fördetanta attom a
säkerställa riksintressen enligt hushållning medlagen l987:12att om

tillgodoses. Områdesbestämmelser förutsätter docknaturresurser att
detaljplan reglersaknas för området. innehåller ocksåLagen om
plangenomförande bestämmelser förhållandetoch rättigheter iom
mellan kommunen och den enskilde markägaren, det gällernär genom-
förandet.

hushållningLagen 1987 NRL:12 med naturresurserom -

kulturminnesvårdenområden riksintresse för naturvärden,I ärsom av
påtagligteller friluftslivet får åtgärder innebär dessa intressenattsom

skadas och skärgårds-inte vidtas, jfr kap. 6 § Vissa kust-2 NRL.
hushållningsbestämmelser enligtområden kan omfattas särskildaäven av

kulturvärden.kap. till områdenas eller Det3 NRL med hänsyn natur-
särskilt skallinnebär friluftslivetsturismens och det rörliga intressenatt

exploateringsföretag ellerbeaktas vid bedömningen tillåtlighetenav av
andra kapitel framgår åtgärder inomingrepp i miljön. Enligt attsamma
de k får vidtas det kan skeobrutna fjällornrådena endast utan atts om

Bebyggelse och anläggningar får i principområdenas karaktär påverkas.
bofastaendast behövs för denkomma till stånd där det rennäringen,om

befolkningen, för rörliga friluftslivet.Vetenskaplig forskning eller det
anläggning förtillstånd krävs för uppförandeRegeringens att av

Ävenutvinning eller material, jfr kap. i övriga4 l § NRL.ämnenav
förfall tillstånd krävskan besluta enligt kap. 2 §regeringen 4 NRL att

uppförande kan få betydandeanläggning det kan denantas attav om
finnsomfattning eller bli ingripande beskaffenhet. kap.I 5 NRLav

miljökonsekvensbeskriv-regler miljökonsekvensbeskrivningar. Enom
anläggnings,ning skall möjliggöra samlad bedömning planeraden av en

hushållningenverksamhets åtgärds inverkan på miljön, hälsan ocheller
med naturresurser.
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Naturvårdslagen NvL1964:822 -

skallnaturmiljönändrakommaväsentligt kanarbetsföretagVid attsom
Vidjfr NvL.utförs, 20 §företagetlänsstyrelsen innanske medsamråd

vidtaprospektörenföreläggalänsstyrelsensådant samråd kan attett
skador påmotverkaellerbegränsabehövs föråtgärder attsom

arbetsföretagförbjudalänsstyrelsenhand kannatunniljön. I sista att ett
vilket detområde, inomkanEnligt § NvLtill stånd. 19kommer ett
förklarasnaturmiljönvårdaskydda ellerföråtgärderbehövs särskilda att

områdeellerområdesådantnaturvårdsområde. Inom ettför ett som
ellertippningfår blenligt § NvLstrandskydd 15omfattas aav

tillstånd.länsstyrelsensutförasschaktning inte utan

1988:950Kulturminneslagen

tillståndförbjudetdetkulturrninneslagen utanEnligt § att6 är av
fornlämning.fastskadapå någotrubba, ändra ellerlänsstyrelsen sätt en

hindermedförfomlämningenlämnasfår endasttillståndsådantEtt om
fornlämningenstillförhållanderimligtiinte stårolägenheteller som

betydelse.

1969:387 MsLMiljöskyddslagen -

anläggningellerbyggnadmark,användningbl påtillämpasMsL ava
kanellervattenområdemark ellermedföra föroreningkan somavsom

verksamhetmiljöfarligTillstånd tillomgivningen.förmedföra störning
Verksamhetmiljöskydd.förkoncessionsnämndenkan meddelas somav

stycket MsLandrafår enligt 6 §olägenhetväsentligbefaras orsakakan
verksamhetentillstånd ärdock lämnakanRegeringenbedrivas.inte om

anläggningsfrågasynpunkt. Harfrån allmänbetydelsesynnerlig omav
prövningbindande vidbeslutetkap. NRLenligt 4tillåtlighet ärprövats

lag.enligt denna
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6.6.2 Minerallagens regler miljöskyddom m m

I minerallagen uppställs inte några särskilda krav från miljösynpunkt
vad gäller undersökningstillstånd. Undersökningstillstånd för olja, gas,
diamant och kol skall dock enligt kap.2 10 § minerallagen förenas med
de villkor behövs för skydda allmänna intressen eller enskildattsom

kap.I 3 minerallagen regleras frågan hurrätt. undersökningsarbetenaom
får bedrivas. Hinder undersökningsarbeten i vissa områden finnsmot
införda i och6 §§. framgår7 Av 6 § undersökningsarbeten över-att
huvudtaget fårinte nationalparki eller område statligäga rum som
myndighet begärt skall till nationalpark eller strid mediavsättas
föreskrifter meddelats beträffande under-Förnaturreservat. attsom
sökningsarbeten skall få bedrivas i obrutna fjällområden krävs att
länsstyrelsen lämnar medgivande.sitt Paragrafen innehåller inte någon
redogörelse för vad länsstyrelsen har beakta den skall lämna sittnäratt
medgivande.

frågaI bearbetningskoncession uttalas uttryckligen skallNRLattom
tillämpas ärendet.i Enligt kap. skall kap.1 2 § NRL lagens 2 och 3
tillämpas enligt vad föreskrivet i bl minerallagen. miljö-Enärsom a
konsekvensbeskrivning skall fogas till ansökan bearbetningskon-om
cession enligt kap.4 2 § minerallagen. Miljökonsekvensbeskrivningen
hanteras länsstyrelsen. 4 kap. minerallagen framgårAv 5 § attav en
bearbetningskoncession skall förenas med de villkor behövs bl försom a

skydda allmänna intressen eller behövs för naturtillgångamaatt attsom
skall utforskas och tillvaratas på ändamålsenligt sätt.ett

För kunna bedöma ytterligare regler behövs till skydd föratt om
miljön och naturvärden vid prospektering skall kort genomgång görasen

de undersökningsåtgärder vanligen förekommer.av som
Utvecklingen teknik för positionsbestämning, den k GPS-av ny s

tekniken, innebär stakning och ande staklinjer kommeruppröjatt attav
bli obehövligt framtiden.i Tidigare stakades linjer föri terrängen att
tjäna hjälp främst vid geofysiska Avsiktenmätningsarbeten. attsom var

skulle kunna i regelbundet och dessa staklinjermäta rutmönsterettman
då med tillräcklig noggrannhet hålla reda påsättett attvar var man

befann sig. Med kanGPS-systemet position erhållas med hjälprätt av
satelliter och markbundna radiosändare.

Borrning sker relativt begränsade Eftersom borr-inom områden.
ningen den dyraste de prospekteringsaktiviteter tillämpasär av som
används den först någon indikation på malmförekomst har erhållitsnär
med någon de metoderna.övrigaav
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omfattningbegränsad änvid borrning tInverkan är exmeraav
monteradeochdieseldrivnaallmänhetBorrmaskinema iskogsarbete. är

dras påskogsarbete. Vagnenanvänds vidpå typ somvagn av sammaen
används ioftasttraktorplats typär somsammaavsomav en

skogsarbete.
kanmaskinen. Detbuller fråninnebär visstsådanBorrningen ettsom

bonnings-Genomljuddämpare.medrelativt lågt attdock hållas
med ochsambandstäda iviktenuppmärksam påpersonalen attgörs av

detdet kommerfrakta bortavfall ochoch samlaefter borrning att upp
falli vissahjulspår i ettterrängen, samtinte än ettatt annat parsynas

vid borrplatsen.förseglat järnrör
markendåvintertidföreträdesvisskerochpåBorrning myrarmossar

bonnings-förbärande lagertillpackaskanfrusen och ettsnönär
utrustningen.

miljöniandra ingreppochexploateringsföretagframgårAv NRL att
påtagligtinteske pådet kanförekomma sättendast får ett somom

områdenkänsligaSärskilt ärkulturvärden.ochområdenasskadar natur-
be-skälsärskildafinns utgördetfjällområdena. Omde obrutna

blutvinningförför anläggningarhinderdock intestämmelserna aav
fall krävsfå ske i dessaskallutvinning§.mineral 3 kap. 1 För att en

frånbetydelsemycketutvinningenenligt förarbetena storäratt av
ellerutgångspunktersysselsättningsmässigaellernäringspolitiska av

brytningstillstånd iVidareberedskapsskäl.eller attförsörjnings- anges
obrutnadetändringbeslutåtföljasregel kommer ettatt avomav

åtgärderandraframgår änkap. § NRL3 5fjällområdets Av attgränser.
endastvidtasfårfriluftslivochför rennäringbehövsde omm.m.som

tillförarbetenapåverkas. Avkaraktärområdetskan skedet utan att
normaltmineral kanefter"Pr0spekteringföljande.framgårstadgandet

uppkommer.miljönpåeffekter intepåtagliganågraså attanpassas
de obrutnabedrivasdärför kunna inomprospekteringhittills börLiksom
områdenaspåverkarformerskerdet intejjällområdena, i somom

185.1985/86:3karaktär" prop. s.
ochlänsstyrelsenrådertveksamhetframkommitharDet att om

och 7kap. 6medgivande enligt 3villkorakanborgmästaren
tilltillståndskall lämnamåste denRegelmässigtminerallagen. ensom

avslåheltAlternativetvillkor.det på vissa är attåtgärd kunna göra en
åstadkommahindersbestämmelsernabådamed de ärSyftet attbegäran.

villkoratmeduppnåsvilketområden,för vissa ettskyddett extra
detdockföreslåstveksamheterallaundanröja attmedgivande. För att

kanmedgivande§kap. 6 7såväl 3uttryckligen i ettattsomanges
villkoras.
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Till förtydligande länsstyrelsens prövning det gäller under-närav
sökningsarbeten de obrutnai fjällområdena bör bestämmelse införasen

innebär medgivande dessai områden skall kombineras medatt ettsom
de villkor behövs för förhindra påtaglig skada uppkommeratt attsom
för områdets och kulturvärden.natur-

Jag den prövning dagi sker ansökanattanser som av en om
bearbetningskoncession tillräcklig och finner därför anledninginteär att
föreslå ytterligare åtgärder till skydd för miljön och naturvården.

6.7 Avgifter

6.7.1 Allmänt

Den lämnar in ansökan undersökningstillstånd enligt kap.14ärsom om
och1 2 minerallagen skyldig erlägga avgifter. gällerDetatt

ansökningsavgift och undersökningsavgift. Ansökningsavgift fastär en
engångsavgift erläggs ansökningstillfálle i samband med attsom per
ansökan undersölcningstillstånd lämnas in till bergmästaren. Avgiftenom

inte arealberoende och återbetalas tillståndär inte inget skulleäven om
utfärdas. Ansökningsavgiften kan handläggningsavgift.ses som en
Undersökningsavgiften areal- och tidsberoende. Avgiften har relativtär

lågt för de första åren undersökningstiden och ökar därpåsett satts av
successivt. för ökningenMotivet prospektörerär att uppmuntra att
efterhand minska den areal belagd med undersökningstillstånd.ärsom
Avsikten med tiden kan få allt bättre kännedomär sittatt man om
område så kan undersökningsverksamheten deatt styra mot mestman
lovande områdena och samtidigt avstå från de delar undersöknings-av
området bedöms minst lovande.som

6.7.2 Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften fn kronor för6 000 diamant, olja och gasformigaär
kolväten kronor för300 koncessionsmineral.övriga Omsamt
ansökningsavgiften skulle bli beroende storleken på det områdeav som
ansökan skulle bättre överensstämmelse erhållas med det arbeteavser en

handläggningen kräver. sådant skulle verkaEtt ävensysternsom
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områden medhämmande på ansökningar lämnas in över storasom
drastiskt. Underavsikten tillstånd erhålles minska arealeninnanatt

andrahandläggningstiden det sökta området skyddathelaär mot
möjlighetkonkurrerande prospektörer så sökanden har utestängaatt

för mindreandra ansökningsavgift skulle gällaför ettsamma som
ärendenbergmästarämbetena handläggaområde. tvingasDessutom över

arealer alldeles i onödan.stora
ansök-okynnesansökningar föreslår jag delssådanaFör stävja attatt
areal-avgifterna utsträckning blirningsavgiñen höjs och dels i vissatt

avgiften beräknas påbörjat 2 000beroende. förslag innebärMitt att per
ändras frånför Avgiften föreslås dessutomha alla koncessionsmineral.

kolväten ochför diamant, olja och gasformigakronor ansökan6 000 per
koncessionsmineral till 500ansökan förfrån 300 kronor övrigaper

koncessionsmineral.och ansökan för gakronor påbörjat 000 ha2per
den måndiamantprospektering höjning iförDet innebär m en

ellereljest sänkningansökan områden 24 000 ha,änstörre enavser
avgift.höjdkoncessionsmineral innebär detoförändrat. För övriga en

Undersökningsavgifter6.7.3

undersökningstiden,förändringar det gällertidigare föreslagitharJag när
femårsperiodmed ytterligareden kan förlängasbl innebär att ensom a

med ökadUndersökningsavgiftema höjsvad gällerutöver som nu.
förmå prospektöremamedelundersökningstid främst för ett attatt vara

till de områdenundersökningaroch koncentrera sinaminska arealenatt
välanledningmineralfynd. dennalovande för Det ärär mest avsom

efter de första årenförlängningdels höja avgiften vidmotiverat att sex
förslagavgift efter tio år. Mittoch dels föra ytterligare skärptinatt en

nedanståendeavgifter framgåri jämförelse med nuvarande samman-av
ställning.
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Undersökningsavgifter/År 1-3 4-6 7-10 I 1-15
kr/ha kr/ha kr/ha kr/ha
och år3 år och år och år och

Diamant
För närvarande aktuellt1,50 1,00 1,00

"Förslag 1,50 1,00 5.00 100

Olja och gas
För närvarande aktuellt3,00 2,00 2,00

12Förslag 3,00 2,00 4,00 10

Övriga koncessionsmineral
3 aktuelltFör närvarande 15 21 21
3Förslag 21 50 10015

mineralförordningenbör vidare införas bestämmelse iDet en
ansökningsavgift kan återfås1992:285 första årets inteattsom anger

och bortfallerden skall baseras på den ansökta arealen. Arealatt som
beroende undersökningstillstånd eller bearbetningskoncessionpå annans

ansökan avslåsskall dock borträknas. Likaså gäller den utsträckningiatt
kunnat åter-på grund förhållanden sökanden inte över,styrasomav

betalas bortfaller.undersölmingsavgiften för areal som
för ovanstående förslag okynnesansökningarMotivet stävja överär att

innebärarealer sedan delvis skede. Förslagetåtertas istora sentettsom
således arealavgifti korthet prospektören måste betala minst årsettatt
för dra tillbakahela den areal han söker han skulleäven omsom
ansökan för hela området delar därav ansökan hareller innan
behandlats. areal bortfaller vid handläggningen skall dockDen som
undantas vid avgiftsberäkningen.

20 år och år 340 år 2 90öre öreöre
1240 år år och 180 år 380 2öre öre öre
Zkrår l,4krår2och9krår3
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Från önskemålnäringens sida har i utredningens slutskede framförts
undersökningsavgiften skall få betalas årsvis för deatt även treom

första åren.
för ekonomiskDetta innebär ökad belastning bergmästamaen men en

fördel för Eftersom konsekvenserna införandetprospektörema. av enav
sådan bestämmelse överblicka den korta tid stått tillsvåra påär att som

förfogande krävs ytterligare analys denna fråga.mitt av

Övrigt6.8

Vid ansökan undersökningstillstånd skall enligt gällande bestäm-om
allmänhet kartamelser det sökta området sker iDet attanges. genom en

medbifogas flesta fall kan området beskrivasdär området utritat. deIär
linjer. Hömpunktemamånghöming begränsas räta ger, omen som av

innebärde koordinatsätts, geodetisk beskrivning området. Det enen av
ansökanförenkling för bergmästama få dessa koordinater angivna iatt

redandå de flesta fall sker dettamaterialet direkt kan hanteras digitalt. I

nu.
mineralförordningenföreslår därför bestämmelse införs iJag att en

bildarlinjerundersökningsornrådena skall begränsas rätaatt av somom
skallkoordinater sökandenmånghörningar och hömpunktemasatt av

i rikets 1938.2,5 Wnät, systemanges gon
undersöknings-begäran önskar minska sittNär sökande påen egen

område andra stycket mineralförordningenfinns bestämmelser i §7 om
förlängningkarta bifogas ansökan det sker samband medskall iatt om

minskaundersökningstiden. Eftersom det finns möjligheter attav
bestämmelsetillfällenområdets storlek vid andra jagäven attanser en

generellt områdetskyldighet karta bör införas gälleringe närattom som
koordinater skalländras. föreslaga bestämmelsenDen att angesomovan

gällaför undersökningstillstånd börhörnpunktema vid ansökan ävenom
området minskas.när
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Förslag6.9

föreslår följandeSammanfattningsvis jag :

karenstidmedkarenstiden för prospektörertreårigaDen ersätts en
för alla. Se avsnitt 6.2gällerpå årett som

undersökningstillståndförförlängd giltighetstidMöjlighet till
Se avsnitttill femton år.maximala tio årutökas från gällande

6.3
bearbetnings-införs omkringskyddzon på 1 000En meter

skall gällaundersökningstillståndförbudkoncessioner där mot
6.4Se avsnittkoncessionsinnehavaren.undantagalla med av

undersökningstillståndharSkyldighet införs för den4. attsom
medsambandundersökningar ifrånlämna resultat sinaVissa att

6.5eller minskas. Se avsnitttillståndet upphör
undersöknings-tillmedgivandeoch bergmästarensLänsstyrelsens

med-Länsstyrelsensmed villkor.kunna förenasarbete skall
skallfjällområdenobrutnaundersökningsarbeten inomtillgivande

förhindraförnödvändigamed de villkorförenas attattärsom
kultur-ochför områdetsskador uppkommerpåtagliga natur-

6.6värden. Se avsnitt
Ändrade avsnitt 6.7.2undersökningsavgifter. Seansöknings- och
och 6.7.3

området iskallundersökningstillståndVid ansökan angesom
ochlinjer. Kartoroch begränsaskoordinatsystemrikets rätaav

arealen. Seminskarocksåskall lämnas inkoordinater när man
6.8avsnitt
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Samarbete mellan myndigheter7

Allmäntl

statsförvaltningen gradhar i högi Sverige organisation ärsomen
har tilldecentraliserad. beslutsfattarna riksdag och regeringcentrala iDe

sin hjälp antal myndigheter i de flesta fall inomär expertorganett som
medarbetsområden kan ha beröringvissa områden. Myndigheternas

Likaså det vanligt ärendevarandra inom vissa sektorer. är att ett som
inslagmyndighet också innehållerhuvudsakligen berör smärre aven

skulle handläggassådant det dominerande innehålletdetsom om vore
vid myndighet. Myndigheterna kan i sådana situationer övervägaannan

samrådskaffa kompletterande Alternativt kan sökakompetens.att man
med önskade kompetensen.andra har densom

samarbetastatsförvaltningen det rationellt myndigheter kanFör är att
orsak tilloch varandras kompetens. ocksåutnyttja Det är atten

mångsidig belysningexempelvis remissforfarandet kan ettge aven
olika myndigheter.ärende. kommer i kontakt med mångaGruvnäringen

sidafrånurval finns nedan. gruvnäringensEtt dem Det ärupptagnaav
finns kompetensviktigt det de verk kommer i beröring mediatt man

medförområdedettainom dess arbetsfält. Kompetensuttunning inom
förståelse i verken.risk frågor branschen vinnerinom inteatten

beställar-brist påEftersom kompetensen innebäruttunning ävenen av
form köpkompetens uppstår svårigheter komplettera iatt avav

konsulttjänster.

7.2 SGU

huvudsakligaSGU har tvåSveriges Geologiska Undersökning
myndighet och inomfunktioner. centralDen expertorganär att varaena

ochandradet mineralpolitiska området. Den är expertorganatt vara
geologiska beskaffenhet.kunskapskälla frågor landetsi om
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det mineralpolitiska området förekommer såväl ärendehanteringInom
funk-enligt minerallagstiftningen utredningsarbete. båda dessaIsom

förekommer samarbete med rad andra myndigheter både vadtioner en
gäller infonnation. gäller i höginhämta och dela med sig Dettaatt av
grad företag, mineralbranschen, och andrasärskilt inomäven organ som

fall finns instruktioner samråd. Såinte myndigheter. mångaI ärär om
för mineralutvinningexempelvis fallet vid hanteringen riksintressenav

Naturvårdsverket behand-enligt Naturresurslagen där samråd sker med
fleraSamarbete förekommer pålas 7.5 och länsstyrelserna.i avsnitt

chefsmyndighet. Detolika med bergmästama för vilka SGU ärsätt
utredningsverksamhetenområdet.gäller på det administrativa Inomäven

mineralresursrådfinns för informationsutbyte i SGUsett varsorgan
mineralindustrin. Inomledamöter kommer från såväl statliga organ som

jord ochfrågor berg,det geologiska området hanterar SGU rörsom
områdendessagrundvatten. bedriver viss forskning inomSGU samt

tryckningsker blkarterar, dokumenterar och informerar. Det genoma
och andra publikationer,och distribution kartor göraattgenomav

infor-bearbetadatabaser, bibliotek tillgängligaarkiv och samt attgenom
önskemål.mationen enligt kunders

Såför denna infonnation.finns användningsområdenmängdDet en
livsmedels-väsentligt för blgrundvattnetexempelvis kunskapär aom

bergbyggande Mot-försörjning, jordbruk, naturvård,skogsbruk, m m.
ämnesområden SGUkunskapen övrigasvarande gäller för inom som

har berörings-lång rad myndigheterför. innebärDetta att enansvarar
marknadsrådkontakter finns bl i SGUspunkter med EtableradeSGU. a

forskningsprojekt. Prospek-arbetsgrupper och itidigare kartråd, inom
prospekter-infonnationsutbytespecifik kanal för ihartörema en

dock ad hoc.flesta kontakterna förekommeringsrådet. De
departements-medfört frågan dessolika uppgifter harSGUs att om

vidhuvudfunktionerna SGUtillhörighet har de bådaAvrests. som
tillknutenmineralpolitiska klartden dennämnts ärovan ena --

bearbeta,funktionen samla in,näringspolitiken landet. andrai Den att-
till rad olikainformation har anknytninglagra och sprida geologisk en-

för tillämp-beslutsunderlagområden. Infonnationen sådan utgörsom
naturresursförsörj-och hälsa, fysisk planering,ningar inom bl miljöa

Bland dessatotalförsvaretning, jord- och skogsbruk, utgör natur-m m.
mineralprospekter-område vilket inbegriperresursförsörjning viktiett

helhet förhar skapats i sinviktigt baskarteringening. Detta såär att
också ikan användasinformationenprospekteringens behov, även om

uppgiftertilldelats särskildaävenledesandra tillämpningar. SGU har att
Malå,mineralinforrnationskontor istödja prospekteringen sittvia som
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tillhandahåller prospekteringsrelevant information och arbetar med mark-
nadsföring prospektering i Sverige.av

En avvägning de olika funktionema vid SGU och deav
samhällssektorer utnyttjar dem förvisar övervikt denstorsom en
mineralpolitiska sfáren. bakgrundMot ovanstående finner jag ingenav
anledning föreslå ändrad departementstillhörighet för SGU,att utan
skälen talar desto starkare för behålla den rådande ordningen.att

7.3 Bergsstaten

Bergsstaten två bergmästarämbeten, för Sverige ochutgörs ettav norra
Ämbetenaför södra lettSverige, vardera bergmästare. har sinaett av en

kontor i Luleå och Falun. Bergmästarämbetena för tillstånds-ansvarar
givning och tillsyn enligt minerallagen.

Tillståndsgivningen undersökningstillstånd och bearbetnings-avser
koncessioner, i samband därmed bl mark.anvisning Isamt a av
anslutning till denna verksamhet sker registerföring och arkivering för

kunna bidra till kännedom befintliga och äldre mineralrättigheter.att om
Tillsynen i har inriktning på malmhushållning, rasrisker,gruvor

dengruvmätning organisation prospektörer ochBergsstaten ärm m. som
gruvföretag kommer direkt kontakt med frågor har med tillståndi i som

tillsynoch ökade prospekteringsaktivitetDengöra.att noteratssom
sedan NSG avvecklats har medfört bergmästarämbetena haratt
överhopats med ansökningar undersökningstillstånd. Konsekvensenom

detta för de medväntetiden sökande drastiskt har ökat. ochIär attav
fårärenden relativt lång liggtid hinner många uppgifter i dem bliatt

inaktuella innan de handläggs. innebär uppgifter måsteDetta att
kontrolleras och uppdateras inför handläggning medförvilket extra
arbete. Det kan dröja mellan och två år innan ärende avgörs.ett ettnu
Bidragande till den ökade arbetsbelastningen ärendendet antalär att

överklagas för ocksåprövning i högre instans har ökat.som
långaDen väntetiden naturligtvis synnerligen otillfredsställande,är

såväl från de prospekterande företagens synpunkt. Före-statenssom
planering blir besvärlig och möjligheten skjuts påprospekteratagens att

framtiden, vilket medför tidpunkten för eventuella fynd också skjutsatt
framåt i tiden. del innebär det det korta perspektivetFör i attstatens

går miste intäkter från undersökningsavgiftema och attman om
prospekteringsaktivitcten, med de arbetstillfällen den medför, blir lägre

den eljest skulle det långa perspektivet medför den lägreIän vara.
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och färreprospekteringsaktiviteten färre fynd kommer görasatt attatt
väntetiden förarbetstillfällen kommer tillskapas på sikt. långaDenatt

landetsannolikt med prospektörer och drar sigsig vissa tröttnaratt ur
för håll.leta påatt annat

uppfattas oklaroch relation till SGUorganisationBergsstatens som
Även bidragittvå distrikt haruppdelningen bergsstaten imånga. avav

framförts den nuvarandetill dock från många hålldetta. harDet att
med tankeför kunderna, särskiltordningen rationellmed två kontor är

besöka berg-kunnaför de prospektörernapå möjligheten små att
mästarna.

prospekterings-etablerad kontakt med SGU iProspektörema har en
information.forum för inbördesrådet, vilket fungeraräven ettsom

med berg-för kontakterockså kan utnyttjasforumDetta är ett som
undersökningsverk-på deras tillsynsärskilt med tankemästama, av

samheten.
med flera myndig-kontaktervid innebärVerksamheten Bergsstaten

och lantmäteri-särskilt Lantmäteriverketdetheter. SGUUtöver är
och kommuner bergmästamalänsstyrelsermyndigheterna i länen, som

organisationEftersominformationsutbyte med. Bergsstatenhar är en
infor-kontakter ochförekommerkan överklagasfattar beslutsom som

rättsväsendet.andra myndigheter inommed domstolar ochmationsutbyte

7.4 NUTEK

myndighetteknikutvecklingsverket NUTEKNärings- och är somen
för tekninskStyrelsensammanslagningbildades 1991 avgenom

energiverkindustriverk SIND och Statensutveckling STU, Statens
handharteknikutveckling ochverkar stödjande inomSTEV. Den

utvecklingenmed sikte påstödjande verksamhetutredande ochstatens
näringslivetsbidra tillUppgifterna består ifrämst näringslivet.inom att
utvecklingenden långsiktigaoch förnyelseoch tillväxtregionemas samt

ochnäringslivsutvecklingindeladVerksamheten ienergisystemet. ärav
energiutveckling.

näringslivs-inkluderadverksamheten iregionalpolitiskaDen är
regionaloch utveckling,stöd till forskningutveckling. NUTEK ger

dethar ocksåsmåföretagsutveckling. NUTEKutveckling och näransvar
forskningsprogram,särskilt inom EUsEU-frågor det gällergäller -

gällerstrukturfonder och energiprogram. Ansvaretsmåföretagsprogram,



SOU 1996:152 Samarbete mellan myndigheter 125

förstai hand stimulera till ökat svenskt deltagandeatt i EUs olika
och aktiviteter och på sikt påverka inriktningen denså iattprogram

högre grad kommmer med svenska behovöverensstämma och ambi-att
tioner.

Kontaktema mellan NUTEK och gruvindustrin kan beröra flera av
dessa områden. Inget dem specifikt för gruvindustrin, fleraärav men
har betydelse. Energiförsörjningen tillhör destor områden har såsom

betydelse för gruvnäringen hela dessstor existens hotasatt om
exempelvis energikostnadema ökar väsentligt. Regionalpolitiska insatser
kan beröra gruvindustrin specifik för denna. Gruvindustrinutan att vara
har intresse dess problemställningar beaktasett riktlinjerna föratt när
EUs för drasFoU Ovanstående exempel påärnya ramprogram upp.
områden där det finns kontaktbehov mellan gruvnäringen och NUTEK.

NUTEKs stöd till och mineralteknisk forskning och utvecklinggruv-
har helt upphört. Kompetensennästan inom verket på detta område har

Detta medför risk för behoven inom branschen förbisesuttunnats. vidatt
NUTEK.

När det gäller stöd till malmgeologisk forskning har tidigareSTU
för prospekteringsinriktadstött malmgeologisk forskningett program

PIM, avslutades 1994. Någon forsatt satsning inom detta områdesom
har inte skett från NUTEKs sida sannolikt beroende på dess medelatt
skall sträcka sig teknikområden där många mycketöver stora är
expansiva. har söktSGU medel för stöd till malmgeologisk forskningnu
för kunna behålla och utveckla den svenska kompetensen dettaatt inom
område, vilket finns beskrivet forskningsavsnitteti kapitelnärmare 5.

finnerJag det ändamålsenligt SGU har kompetens inomatt som egen
denna forskningsgren tårta för fördelningen detta stöd medansvaret av
direkt inriktning på gruvbranschen. Självfallet skall samråd ske med
såväl branschen med forskare.som

SGU det gäller mineralpolitik och harär statens närexpertorgan
därvid branschkännedom och mineralindustrin. någotDetta ärom gruv-

möjligen kan utnyttjas ochNUTEK andra myndigheter i störresom av
utsträckning vad sker för närvarande.än som

7.5 Statens naturvårdsverk SNV

Statens naturvårdsverk central förvaltningsmyndighet för frågorär om
miljövård, innefattar naturvård och miljöskydd.som

5 16-1270
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Naturvårdsverket. Demellan SGU ochfinns flera kontaktytorDet
där densärskilt frågorgällerflesta med miljöområdet Dethar göra.att

miljöarbetet.användas Somkan iframtagna informationenSGUav
grundvattnet,fram informationexempel kan SGUnämnas att tar om
Livsmedels-ochNaturvårdsverketför bådehar betydelsenågot som

verket.
deNaturvårdsverket påochmellan SGUgäller kontaktytordetNär

bådadekangruvindustrinrelevans förområden har nämnas attsom
förriksintressefrågorarbetar medmyndigheterna rörgemensamt som

1987:12naturresurslagenenligt kap. 7 § 2mineralutvinning 2 st.
Naturvårds-medsamrådsådana områden ibeslutNRL. SGU fattar om

harNaturvårdsverketberörda länsstyrelser.medverket efter samråd
gäller tilllämpningendå detövergripande natur-även ett avansvar

förstödNaturvårdsverket blharNvL.vårdslagen 1964:822 Där atta
tillstånd enligtharde företagproduktionsuppgifter frånsamla in som

krossberg,sand, ochballast ävenfrämst omfattarvilketNvL, mengrus
minerallagen. Läns-omfattasindustrimineral ochvissa sten avsom

ochNaturvårdsverketproduktionsstatistikensamlarstyrelserna in
digitaltdenoch lagrarden i datorinsänder kopia till SGU matarsom

sammanställningar.årligaoch publicerargenomför bearbetningsamt
grustillgångar. Dessutomochlandets sand-för registerSGU överäven

grustillgångar isand- ochuppdrag inventeringargenomför påSGU av
hela län eller regioner.

SGIinstitutgeotekniskaStatens7.6

förvaltningsmyndighet förcentralSGIgeotekniska institutStatens är
samordnaochsärskilt bedrivaskallSGIgeotekniska frågor i Sverige.

jordför-ochgrundläggningmetoder förutvecklaforskning,geoteknisk
bearbetaforskningsresultatforskning ochinformerastärkning, samtom

centralbibliotek ilandetskunskap. SGI har ämnetgeotekniskoch sprida
ersättning.utför uppdraggeoteknik. SGI mot

Även verkar påochområdet SGUgeotekniskaverkar på detSGIom
verksamhet iberöringspunkter. SGIs ärfinns vissa stordet geologiska

bedriverjord. SGUförhållanden ifokuserad påutsträckning ytnära
jordartemaskartläggasikte påblundersökningsverksamhet atttarsom a

för SGI. DetunderlagkarteringSGUsutbredning. Därmed ettutgör
kansäkertemellanmyndigheternasamarbeteförekommer som

fördjupas.
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7.7 Länsstyrelserna

Statens regionala förvaltningsorgan länsstyrelserna hör till de
myndigheter gruvindustrin kommer i kontakt med flera olikaisom
sammanhang. De mycket brett fält samhället. Läns-omspänner ett av
styrelserna bl tillståndsgivare eller frågor harremissorgan iär a som
med naturvårdslagen och naturresurslagen dettaDet igöra. äratt
sammanhang på sin plats peka på hanteringen miljökon-att av
sekvensbeskrivningar anslutningi till bearbetningskoncessionatt en
beviljas. Länsstyrelserna också stödjande detär attgenom vara organ

fördelar statliga insatser. Dessa oftast destinerade tillinte primärtärsom
gruvindustrin, denna eller delar den, kan del denutgöramen av en av

kategori stödet för.större är ämnatsom
Erfarenhet och kunskap gnivindustrin och dess villkor varierarom

länsstyrelserna emellan beroende blpå hur omfattningstora gruv-
näringen inklusive prospektering har inom respektive län. Länsstyrel-

har generellt alldeles för uttunnade kompetenser dettainomsettserna
område. Eftersom länsstyrelserna oftast har allmän bedöm-göraatt en
ning och mellan fleraavvägning det finnsintressen viktigt detär att

detta område.inom den mån kompetens ochI saknasävenresurser egen
kaninte införskaffas bör samråd sökas med myndighet där kompetens

finns.
Länsstyrelserna måste ofta hjälp konsulter områden därinomta av

den expertisen inte räcker till. vidMen konsultupphandlingenävenegna
krävs expertkunskap för kunna välbalanserat urval blandgöraatt ett
olika konsulters anbud.

7.8 Andra myndigheter

finnsDet de nämnda flertal harmyndigheterutöver ettovan som
beröring med med olika höggruvnäringen i grad.

Arbetarskyddsstyrelsen tillhör de centrala myndigheter harsom
för gruvbranschen. Inom denna myndighet finns fävenansvar n

branschkompentens detta område.inom
Den regionala tillsynsmyndigheten inom arbetarskyddet yrkes-är

inspektionen. kompetensDess inom gruvområdet varierande beroendeär
förekomstpå och mineralindustri respektiveövrig inomav gruv-

distrikt.



128 Samarbete mellan myndigheter 1996:152SOU

ISAbildade myndigheten Sweden AgencyDen nyligen Invest in
för ökning utländska investeringar ihar till uppgift verkaatt en av

marknadsföringökadhar uppmärksammat behovetSverige. ISA avav
länsstyrelserna isamråd medprospekteringsmöjlighetema i Sverige. I

påbörjatslän har projektJämtlands och NorrbottensVästerbottens, ett
prospekteringsmöjligheterna imarknadsförai avsikt under årettatt

med del-skall kulmineraTanken insatsenfrämst Sverige. är attnorra
Dennaprospekteringskonventet i våren 1997.tagande det Torontoi stora

harSamrådden bedrivs inom SGU.marknadsföring stärker ägt rumsom
myndig-exempel hur flerapåmellan myndigheterna. Detta är ett gott

alla harsamverka i projektheter med olika inriktning kan nyttaett som
landet.till stärka näringen ioch detta fall kan bidrai attav

Förslag7.9

departementstillhörighet.SGUsde frågor harEn jag överväga ärattav
användningverksamhet ochsamladeEfter granskat SGUshaatt arten av
finns godafinner detsamhället jagoch idess resultat tjänster attav

enligtSGUinnebärnuvarande ordningen. Detskäl behålla den attatt
och handels-skall tillhöra Närings-fortsättningsvismin mening även

departementet.
finnerhos myndigheternagruvnäringengäller kompetensenVad om

luckor.det finns vissahåll ochhar skett på vissajag uttunning attatt en
fall kunna fyllasvissaenligt mening ibör min attDessa genom ny

läget inomansträngda ekonomiskainförskaffas.relevant kompetens Det
myndigheterför mångadock svårtstatsförvaltningen det attgör
samarbetar såmyndigheterdå lämpligtnyrekrytera. kan attDet attvara

skulleden. Såbehöverkan bistå demde har kompetensen t exsomsom
ochgruvnäringenfrågorfå hjälp från SGU ikunnaNUTEK rörsom
detområdenandrahjälp från NUTEK inomskulle kunna fåSGU som

saknas för vid SGU.kompetens
belastadehårtBergmästarämbetenapekat påOvan har jag äratt av

årensföljd deundersökningstillstånd,ansökningar senareavenom
oacceptabelt långföreliggerdetmineralpolitk. Följdenändrade är att en

med SGUoch relationernaOrganisationenfå tillstånd.väntetid att
bör utredasfrågorgruvindustrin. Dessauppfattas oklara inomsom

ochtill Närings-till åtgärderförslagoch bör resultera iSGUnärmare av
medarbeteterfarit har redanvad harEnligt jaghandelsdepartementet.

detta påbörjats.
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SGU och SGI har vissa beröringspunkter i sin verksamhet. Såväl på
den vetenskapliga denpå administrativa sidan finnssom gemensamma

För få uppfattningnämnare. eventuellaatt samordningsvinsteren om av
sammanslaget SGU-SGI vill jag därförett föreslå regeringenatt överser

denna fråga.

6 16-1270
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8 Industrimineral, nyttosten
och ballast

Med gruvnäringen har kommittén den traditionella verksamhetenavsett
i anslutning till malmgmvorna. finnsDet emellertid inom mineral-
hanteringen andra delbranscher, i vissa avseenden har andrasom
förutsättningar den traditionella malmbaseradeän gmvindustrin. Sådana
delbranscher innefattar industrimineral, energimineral alunskiffer, kol,
olja, gas, blocksten, byggnadssten,nyttosten prydnadssten ballastsamt
krossten, sand och grus.

Många industrimineral omfattas bestämmelserna i minerallagen.av
finnsDe huvudsakligen nämnda i den andra i kap.l l § ML.gruppen

Många industrimineral dock k markägannineral,är dvs rätten atts
utvinna dem tillkommer markägaren och det endast med civilrättsligaär
avtal upplåtelse kan ske. Samma förhållande gäller försom nyttosten
och ballast, medan energimineralen faller under minerallagen.

Ovanstående innebär bl det inte regler gälleratt vidära samma som
prospektering efter de mineral omfattas minerallagen och desom av som

markägarmineral.är
IDessa mineralgrupper skiljer sig från många andra synpunkter.

Sättet prospektera olika beroende blatt är på olika egenskaper hosa
olika mineralgrupper kan användas hjälp vid prospekteringen.som som
Det finns också olikheter i önskvärda kvalitetsegenskaper värdetärsom
i den sökta mineralen. Sten bryts i block för sågas ochstora attsom
användas fasadbeklädnad måste sprickfri för blocket skallsom attvara
hänga Stenen måste dessutom ha något karakteristiskt mönstersamman.

lockar estetiskt och kan få arkitekter välja densom attsom som
fasadbeklädnad. Stenen måste också homogen så attvara samma

erhållsmönster den bryts inom brytningsområde.oavsett Mångaettvar
arkitekter fäster dessutom vikt vid företagets långsiktighet med tanke på
möjligheten kunna få vid framtidaatt reparationer ochmönstersamma
utbyggnader.

Liknande förhållanden gäller för många industrimineral. Marknaden
ofta inte lika lättillgängligär för malmer, där priset ofta är sattsom

internationellt vid någon metallbörs och där det oftast går få levereraatt
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oftaindustrimineral gällermallar. För attenligt vedertagnaproduktsin
kvalitet,jämnhet ikvalitet,överlägsenpåmåste visaleverantören

ochmarknadenpåkomma ingällerdetpålitlighet dåochuthållighet att
relationerlångvarigaoftapräglasMarknadenprodukt.få leverera sin av

uppnåkunnaviktigtSärskiltkunder.och är attmellan leverantörer
kunnaskallförkonkurrenternashögre attkvalitet änär mansom

etablerade leverantörer.och slåmarknadkomma in på uten
utsträckningÄven förhållanden iråderballastsidan storpå som
allmänhetBallast imalmgruvornas.traditionella ärfrån deskiljer sig en
relativtdock har stormineralbaserad råvara,relativt lokal ensom

dettahar iSverigeområden.från kustnärasärskiltexportpotential,
forbraslitstarkt berg ärberggrundavseende somgersomgynnsamen

Denbl betong.använda iutmärktocksåochvägändamål attär asom
vårnämligenförsumingssynpunkt, attfrånharSverigenackdel som
kanintebergarter,kdel bestårövervägandeberggrund till somsuraav s

ifördel. Bergartema ärfalldettaimotverka utgörsurt enregn,
motståndskraftgodmycketallmänhetharoch imycket hårdaallmänhet

vittring.mot
täkttillståndmedskerballastochindustrimineral,Utvinning stenav

län därdetlänsstyrelsen iutfärdasSådananaturvårdslagen.enligt av
bedrivs.verksamheten

förutvecklingochforskningbehovuttalatmycketfinnsDet ett av
gällervaddock frånskiljer sigBehovenmineral.dessade flesta somav
gällermarknadsförhållandenandrabl påmalmmineral. berorDet atta

finnsandra Det storkvalitetskraven etc.produkter ärdessaför enatt
Sverige.imineralgrupperdessaproduktionenutvecklapotential att av
djuparemedgivithar inteförfogandetill mittstårtidkortaDen ensom

hellerinteharmineralkategorier. Dettadessaförbehovenanalys av
emellertidfinnsmineralgrupperdessadirektiven. Inombegärts i en

förtjänarmineralindustri närmaresvenskutökadpotential för ensomen
analys.
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9 Internationellt samarbete

l Allmänt

Mineral- och metallmarknaderna i utsträckning internationella.är stor
krävsDet därför information global täckning för kunna över-attav

blicka de olika marknaderna och dänned för allaäven transparens att
skall ha tillgång till information. Mycket mineralindustrinssamma av
villkor i ökande grad övemationellastyrs regelverk och överens-av
kommelser. Det kan inom för ochFN dess eller EUvara ramen organ

regler vilka bindande försätts dennaAV anledningärsom upp oss.
krävs vi inhämtar kunskap och följer utvecklingen så delsatt vi kanatt

till marknaderna och dels kan med och påverka detanpassa oss vara
internationella regelverket.

Ett internationellt kontaktnät viktigt för infonnationsutbytet förär
såväl Företag myndigheter. Detsamma gäller högi grad inomsom
forskning och undervisning där det viktigt få impulser frånär att om-
världen för skallvi kunna behålla och utveckla vår kompetens föratt
framtiden.

Det inte bara marknaden global,är prospektering ochär ävensom
brytning har i ökande utsträckning blivit global. företagMånga arbetar

flerai länder och bidrar därvid med tekniköverföring mellan länderna.

9.2 Samarbete inom EU

9.2.1 Råmaterial gruppen

Inom EU-kommissionens Directorete General III DG III finns en
för råmaterialförsörjning inom den extraktiva industrin utanförgrupp

energiområdet The MaterialRaw Supply Group. bildadesDen 1994
med målet stärka sektorns konkurrenskraft i samarbete med industrinatt
och från medlemsländerna. Gruppen organiserad med under-experter är
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dels påarbetedeltar iSverigeoch styrgrupper. gruppensgrupper
Svenskaviaindustrininomoch delsvia SGUmyndighetssidan

Närings-påsamordnas isvenska arbetetGruvföreningen. Det gruppen
medlem igruvindustrinsvenska ärDenhandelsdepartementet.och

ikontorharorganisationervilkadelvis i Eurometaux,ochEuromines
Analogt harintressen.industrinsbevakakandärmed aktivtBryssel och

Bryssel,iorganisationEUinomundersökningamageologiskade en
för dessalänkuppgifttillbl har attEuroGe0Surveys, vara enasom

tillmyndigheter EU.
råmaterialgruppenbehandlas i är:ämnesområdenfyraDe som

informationtilltillgänglighetFörbättrad-
ekonomiskasektornsochmiljöskyddmellanbalansStöd till-

intressen
behovför industrinsutbildningförstrukturerAntagande av- landtredjemedsamarbetspolicyindustriellFörstärkning enav-

informationstillgänglighetFörbättrad

åtgärderkonkretahittillsinforrnationstillgänglighet har treområdetInom
fram.kommit

1995. Enförsta gångenförpubliceradesYearbookMineralsEuropean
framtagitsboken,1996.under Ikommaberäknasandra utgåva avsom

mineralgrupper.olikabehandlas 40Ltd,ServicesInformationRoskill
globaltiförhållanden i Europa, ettsärskilt påvisarFramställningen men

konsumtionochhandel, prisutvinning,Förekomst,perspektiv. reserver,
behandlas.genomgåendeämnesområdentill dehör som

dedärprojektstöds iinformationgeologisk etttillTillgänglighet
församarbetarPortugal attochSpanieniundersökningarnageologiska

fråninformationengeologiskaför dendatabasdigitalenhetligskapa en
Pyritbältet.kallasochländernabådagårgruvdistriktdet genomsom

kundegruvföretagdärSpanieniunder 1995höllskonferensEn
ochmineral-förhar naturstens-policiesEUsrelevansdiskutera vilken
Portugal underhållas iplaneradkonferensMotsvarande är attsektom.

hösten 1996.
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Miljöfrågor

Miljöfrågorna har varit inriktade på två områden, nämligen regelverket
och kostnaden för industrin för miljöskyddet.

Regelverket har klargjorts enkät till medlemsländerna därgenom en
det dels framgår vilka regler gäller och dels vilka de myndighetersom

förär reglerna. Av enkäten framgår företagen uppleversom attansvarar
reglerna krångligare myndigheterna och deän uppfattarattsom senare
handläggningstiden kortare företagen. Reglerna för miljökon-änsom
sekvensbeskrivningar något har betydelse forär mineral-storsom
industrin. Dessa behandlades också i gruppen.

En undersökning genomfördes under 1995 avseende ochsten-som
makadamindustrin Visade företagens kostnader för miljöskydd kundeatt

i intervallet 5 15 % de totala utvinningskostnadema. Under-vara av-
sökrmgen relativt begränsad och kommer sannolikt utökas.attvar

Utbildning

Euromines har tidigare tagit initiativ syftat till kartlägga ochattsom ge
förslag till säkrad försörjning tekniker och ingenjörer. F EUav n ger
bidrag till tvâ aktiviteter inom utbildningsområdet. sikteDen påtarena

få till stånd lämpliga undeijordsgruvoratt för främst undervisnings-
ändamål. denI andra har fyra länder gått samman om en gemensam
avslutnig den högre utbildningen gruvingenjörer. deltarSverigeav av
inte i detta projekt, följer det med intresse.men

Ett liknande samarbete planeras inom mineralteknikområdet med
deltagande från Högskolan Luleå.i

Industriellt samarbete

Initiativ till industriellt samarbete med tredje land har i första hand varit
inriktat Ryssland och Kina och har genomförts i samarbete medmot
industrin. Sammanträden har genomförts i nämnda länder. under-En
kommitté för gruvbrytning och råmaterial kommer bildas föratt att
underlätta samarbetet med Ryssland. harI Kina antal investerings-ett
projekt identifierats.
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EU-forskningenSamarbete inom9.2.2

försärskiltgruvnation i Europaviktigaste attSverige har ett ansvarsom
forskninginnefattarkommandefemte ochprogramarbetet i ramprogram

mineralutvinning.om
denfinansiering,viktiginnebärEU-projektDeltagande i extra men
frånfinansieringpåbaserasforskningen kan inteinriktadelångsiktigt

ansölcningstillfálleutfallet vid varje äreftersomforskningsprogramEUs
osäkert.

marknadsstudiegrupperInternationella9.3

och iZinkstudiegruppenochInternationella Bly-medlem iSverige är
respektiveLondon Haag.med iNickelstudiegruppenInternationella säte

arbetarinationersammanslutningarDessa är gruppernasomavgrupper
metall.respektivemarknaden förtransparens inomöppenhetför större

medlem-alladelgesochbearbetasstatistik insamlasI somgrupperna
klarhet iförförbättringsarbeteständigt störrepågår attDet ettmar.

delsstatistik ochmedsker delsmarknaden fungerar. Dethur genomny
klararestatistikenfördefinitionerförbättradeochutarbeta attatt nya

liksom övrigastuderashandelshinderOlika formerentydig.och avmera
producent-ochbåde konsument-viktigtmarknadsfaktorer. Det attär

medländer iär gruppen.
produ-medankonsument,Sverigenickelmarknaden storInom är en

ochIndustrinzinkmarknaden.ochbly-dominerar inomcentskapet
deltarroll bådai atthandelsledet spelar stor mangenomgruppernaen

fram. Dekommerstatistiktillfall bidraroch i mångadiskussioneri att
framtageniriktighetenbedömagällerroll då detspelar också attstoren

nätverksbyggandeförmötesplatsblirstatistik. inomMötena gruppen en
affärsverksamhetoch

InförSGU. mötenabåda dessaiSverige representeras grupper av
ochNärings-för industrin,medförberedandehålls representantermöten

och dedär agendan gås igenommyndigheterochhandelsdepartementet
fast.läggssvenska ståndpunktema

studiumsig åtmotsvarandefinns ägnarDet avsomgruppen
dedenochLissaboni yngstahar sitt ärkopparmarknaden. Den säte av

eventuellttillställningtagithar inteSverigestudiegruppema. ännutre
vikopparproducentlandVårtmedlemskap i denna är stor avgrupp. -
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står för tredjedel Europas gruvproduktion metallen, vica en av av men
också konsument. Koppar användsär i Sverige högi grad vidstoren

tillverkning elektrisk utrustning i ledningar och m.motorerav m
Sverige också tillverkare kylare till bilar. Till kylama användsär stor av

kopparband veckas till bikakemönster.tunna som
Grupperna bara forainte för skapa på marknaden.är att transparens
bidrarDe också till upptäcka handelshinder och kan på så stödjaatt sätt

frihandeln. viktigaDe mötesplatser för internationellt nätverksbygg-är
ande och kan underlätta för deltagarna enkelt komma eljestöveratt
svårtillgänglig information.

9.4 Internationellt samarbete inom
forskning och undervisning

kommerDet behov fortsatt hög kompetens den svenskainomatt vara av
gruvnäringen den skall konkurrenskraftig framtiden.i Avävenom vara
denna anledning krävs forskning och undervisning på högsta inter-
nationella nivå. Nivån kan vidmakthållas endast livligt infonna-genom
tionsutbyte med omvärlden, vilket bör ske avseende både lärare och
elever. Internationellt student- och forskarutbyte har förekommit under
lång tid vid svenska universitet och högskolor. Stimulansen för
utländska lärare och forskare komma till har fallSverige i mångaatt
varit det finns möjligheter till samverkan med de svenskaatt gruv-
företagen.

Många företag arbetar flerai länder och bidrar därvid med teknik-
överföring mellan länderna.

Genom och delta i internationella vetenskapliga konfe-att arrangera
kan kontaktnäten utvidgas, vilket till både för forskare,ärrenser gagn

studerande och industrin.

9.5 Förslag

harJag i forskningavsnittet och utveckling avsnitt 5.4.4 pekat påom
svenskt kunnande inom efterbehandling gruvindustrinsatt rest-av

produkter skulle kunna barautnyttjas inte i Sverige helaiävenutan
Barentsregionen med dess miljöproblem. svenska kompetensenDen
inom och mineralområdet kan också bättreutnyttjas inomgruv-

16-12707
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utnyttjandeeffektivareoch bidra tillnärområdet Norra Europa ett av
föreslåvill därförBarentsområdet.mineraltillgångama i Jag att

kanSverigeunder vilka förutsättningargranskarregeringen närmare
medsärskiltmineralindustrin i Europa,delta utvecklingeni norraav

Barentsområdet.inriktning på
mineralindustrinsbevakarföreslå regeringenvill ocksåJag attatt

och följandefemtemed detprogramarbetettillgodoses iintressen
också hänvisavill jagsammanhangdettainom EU. Iramprogrammen

myndighetskompetensviktenpåpekandetill tidigaremitt attom av
utvecklas.upprätthålls ochmineralområdetkapitel 7 inom
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10 Specialmotivering till lagförslag

10.1 Förslag till lag ändring iom

minerallagen 1991:45

2 kap.
§7

Paragrafen förutsättningarna för ytterligare förlängning ettanger av
undersökningstillstånd. Paragrafens första oförändrat ochstycke är
innebär andra förlängning undersökningstillstândets giltig-att en av
hetstid kan ske fyramed till år det föreligger synnerliga skäl.upp om

anförtsSom i den allmänna avsnitt 6.3 har prospek-motiveringen
teringen på fått inriktning malmer.år djupare belägna Attmotsenare en
söka efter denna malm lqäver självfallet mycket längre tid vidäntyp av

prospektering. kant flera år prospektörenDet innanta vetannan merex
konkret det ändamålsenligt företa undersökningar.är närmareattvar

den bakgrunden upptillMot föreslås ytterligare förlängning medatt en
fem år skall kunna tillståndshavaren betydande arbetevisar attges om
nedlagts inom området och sannolikt fortsatta undersökningargör att
kommer leda till kanansökan bearbetningskoncessionatt att en om
inges och koncession meddelas. Möjligheten till ytterligare förlängning
står alltså endast för prospektörer, någonseriösaöppen som av
anledning inte kunnat fullfölja arbetena undersökningstiden.inom För

förhindra missbruk föreslås avgiften för denna periodsistaatt även att
blir kännbar. Jfr avsnitt 6.7

9§

Bestämmelsen i första stycket den gällande karens-treårigaersätter
tiden för innehavare undersökningstillstånd. Förslaget kan sägasav vara

återgång till vad gällde enligt äldre lagstiftning. har inteDeten som
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haft någonkarenstid hargäller störreframkommit vadatt omsom nu
grund förheller någonfinns inteprospekteringsviljan. Deteffekt på

undersökningstillståndansökaprospektörer skulleantagandet utanatt om
anledningardessaundersökningsarbeten. Avbedrivaavsikt aktivtatt

andrasituationtillståndshavare i änsaknas alltså skäl sämresättaatt en
karenstidnuvarandefrånbortseskan hellerprospektörer. inteDet att
lämplig-skydddetbulvanmed hjälpkan kringgås trots somav en

behövsVadinnebär.bearbetningskoncession ärvidhetsprövningen som
eftersomundersökningstillståndomedelbart fåförbud ett nyttett mot att

vidprövningske bergmästarensskulle kunnakringgåendeett avannars
skall alltsåBestämmelsengiltighetstiden.begäran förlängning sesavom

giltighetstiden. Förförlängningtill reglernakomplementett avomsom
tillstândshavarenspelkarenstidenförhindra attsättsatt att genomur

bör,Förbudstidengenerellt.gällaförbudetbulvan föreslåsanvänder en
den dåeftersomtill år ävengällande lag,liksom enligt tidigare sättas ett

enligtdispensansökaneventuellprövningmöjliggör seriös enaven
andra stycket.

oförändrat.styckeParagrafens andra är

9a§

Skälen tillminerallag.gällandemotsvarighet iBestämmelsen saknar
avsnittmotiveringen,allmännautvecklats deniförslaget har nämnare

ellerigångvarandeskyddasbestämmelsen mot-Genom6.4. gruvor
anslutningdirektprospektering ispekulativsvarande anläggningar mot

närområdetbrytvärd malm ihittaförSannolikhetentill driftstället. att
prospektördenönskvärtsjälvfallet Dettill är attstor.är somen gruva

området iintedenbrytafår fortsättamalmkropp ävenhittat att omen
bearbetnings-beviljandeförvid tidenkartlagthelhetsin avvar
inomtvåbedrivaförUnderlagetkoncession. texatt sammagruvor

kbakgrundendenföreslåssällsynt. Det attområde torde mot senvara
Området skallbearbetningskoncession.beviljadskyddszon införs runt en

uppnå sittförnödvändigtabsolutvad attinte ärstörre än somvara
ansökanredanEftersomtill 000bestäms lsyfte, varför det meter. en

måsteprospektörerandradra till sigkanbearbetningskoncessionom
aktuelltdock intetid.från denna Det attredanfå effekt ärskyddszonen

deteftersomansökan äravslåansökningstillfálletvidredan en annan
slutligenbearbetningskoncessionområdevilketinomovisst som

l förklarasundersökningstillståndansökanfårställetmeddelas. omen
slutligenbearbetningskoncessionentill dessden tid detvilande under tar
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Eftersom syftet medprövats. bestämmelsen endast skyddaär att gruvor
eller motsvarande anläggningar drift skalli skyddszonen upphöraärsom

gälla sådan anläggning inte drifttagits i underatt treårsperiodom en
från det bearbetningskoncession meddelats. Efter elleratt att en gruva
motsvarande tagits i drift med stöd bearbetningskoncessionen fårav
undersölmingstillstånd inom skyddszonen endast meddelas den som
innehar koncessionen. skall förDet tydlighets skull påpekas under-att
sökningstillstånd meddelats vid tiden för ansökan bearbetnings-som om
koncession fortsätter gälla.att

3 kap.
6 §

införsDet stycke paragrafen.i Eftersom tveksamhet råttett nytt om
länsstyrelsen kan villkora medgivandesitt eller bör det paragrafeni
klart kanså ske. Länsstyrelsen har beakta områdensvissaatt attanges
särskilda skyddsaspekter och det därför naturligt den kan villkoraär att
sitt medgivande, exempelvis på så medgivande lämnas undersätt att
förutsättning vissa arbeten sker under vintertid markenatt när ärav
frusen. Prospektering efter mineral bedrivs vanligen så någraatt
påtagliga effekter miljönpå inte uppkommer. bör därför normaltDen
kunna bedrivas i de områden i kap. lagenäven 3 5 §som avses
l987:l2 hushållning med de k obrutna fjällom-naturresurser,om s
rådena, några påtagliga effekter miljönpå uppkommer. Tillutan att
förtydligande skyddet just för dessa områden att ettav anges
medgivande till undersökning dei obrutna fjällområdena skall förenas
med de villkor nödvändiga för skydda områdets ochär att natur-som
kulturvärden. I sammanhanget skall observeras regleringen dennaiatt
paragraf inte uttömmande såtillvida beroende under-påär att -
sökningsförfarandet tillstånd enligt speciallagstiftning kanannan-
erfordras. Verksamheten kan beröras bestämmelser i plan- ocht ex av
bygglagen l987:l0, miljöskyddslagen 1969:387, naturvårdslagen
1964:822, lagen 1987:l2 hushållning med ochnaturresurserom
kultunninneslagen 1988:950.

7§

Till förtydligande införs stycke paragrafeniett nytt attsom anger
borgmästaren får förena sitt medgivande med villkor.
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14 kap.
3 §

infördesparagrafenregleras irapporteringsskyldighetDen som
juli 1992. Enkraft denträdde i lminerallagendåursprungligen

enligt lagenfannsmotsvarande skyldighetföreskrivamöjlighet att en
gruvlagensaknades imineralfyndigheter1974:890 vissa menom

rapporteringsskyldig-innebärändringenföreslagna1974:342. Den att
undersökningen.resultatenomfattakommerheten ävenatt avnumera

undersökningarendast förgällerRapporteringsskyldigheten som
denutvecklats iSåsomundersökningstillstånd.stödutförts med av

undersökningarnafrånskall all data6.5avsnittmotiveringenallmänna
resultattolkadeomfattainteredovisningenbehöverredovisas. Däremot

prospektören gjort.och bedömningarform de slutsatseri somav
områdedelinträderRapporteringsskyldigheten ettnäräven aven

överlåtelsevidlöper intelämnandeförfrånträds. Fristen utrapportav
inne-följer denskyldighetenundersökningstillståndett nyemenav

resultatenförvarafritt självöverlåtarensjälvfallethavaren. stårDet att
lämnaöverlåtelsenvidomedelbartelleröverlämnandeför attett senare

till-resultatföljbestämmelsenresultaten till bergmästaren. Av att somer
han inteförstörasfårhand intesjälv har ävenståndshavaren omom

förvarapliktharTillståndshavaren mate-det.har behov attlängre enav
till bergmästaren.överlämnasdetrialet till dess att

drift-ochaffärs-uppgifterUndersökningsresultat utgör om
kap.8undersökningsarbetet. Avbedrivitharförhållanden hos den som
dengäller isekretessframgår1980:100sekretesslagen6 § att

uppgifterför sådanaföreskriver,utsträckning regeringen avsersomsom
denkandetnäringslivet,avseende på attmed antasbl tillsyn oma

föreskrivitredanharRegeringenuppgiften röjs.skadaenskilde lider om
statligidriftförhållandenellerenskilds affärs-försekretessom

Under-minerallagen.enligttillsynbestår iverksamhetmyndighets som
enligtsekretessomfattasalltsåkommersökningsresultaten att av
högstgälla iböruppgifternaförSekretessenbestämmelser.nuvarande

alla.förtillgängligadärefter blifyra förår att
undersökningsresultataten intemotiveratfall detkanI vissa attvara

påkanhanprospektören såfall nyttdeoffentliga. iblir Det snartär
aktuelladetdelarellerundersökningstillstånd på helaansöker avom

frånmånadertillbestämmastidsgränsenkanområdet. Lämpli trettongen
karenstidenseftermånaddvsupphörande,undersökningstillståndets en

undersök-återlämnas såresultatfall bör ingivna snartdessautgång. I
resultatendelarendast dedetSjälvfalletmeddelas.ningstillstånd är av
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omfattas det tillståndet kan återlämnas. De återlämnadesom av nya som
resultaten kommer omfattas redovisningsplikten föratt detav nya
området.
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BörjemalmSärskilt yttrande Torstenav

uppfattningen, förslagetFrån den svenska gruvindustrin har framförts att
ekonomisk kompen-prospekteringsresultateninlärrmande utanom av

släppts, skulleundersökningstillstånd harsation, inmutning ellernär en
riskkapital för prospektering.minska för satsningintresset av

minerallagen, därhelhet till ändringar iFöreliggande förslag i sin
meningbeaktats, har enligt minflera synpunkter från gruvnäringen

reducerat nackdelarna.
ochbefintliga malmbasersyfte både utökaProspektering med att
ochkostnadskrävandefyndigheter emellertidhitta brytvärda ärnya

gjorda satsningarriskabelt. Eventuella intäkter påekonomiskt mycket
kostnadsnivåer,efteråt. Då kankommer först flera oftast 5-10 år,år,

annorlundakonjunkturbilder heltmetallpriser ochvalutakurser, änvara
besluten prospekteringsinsatsernär togs.om

ioch minska variationemaprospekteringsviljanstimuleraFör att
därför regeringenmellan goda och dåliga år börprospekteringsinsatserna

årsdelför företag vissmöjligheterna avsätta ettöverväga att aven
prospekteringsfond.resultat före skatt till en

belopp påföre skatt, fårförslag resultatkonkret åretsEtt ettär att av
tillsamlade prospekteringsinsatserårets25% avsättas enmax. av

årets25%prospekteringsfond. Beloppet får dock änstörre avvara
dåoch måstemedel får högst fonderas i år,resultat före skatt. 5Avsatta

användas för prospektering Sverige.i
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1995:166

Kommittédirektiv

Utredning roll för främjande denstatensom av
svenska gruvnäringens utveckling

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 1995

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn utredare tillkallas för utreda vissa frågor rollatt statensom
för främjande den svenska gruvnäringens utveckling, t.ex.av pro-
spekteringens betydelse.

Utredaren skall också utvärdera årens förändringar inomsenaste gruvnä-
ringens område.

utgångspunkterBehov och för utredningav en

Produktionen ökar arbetstillfällena minskarmen

Utmärkande för såväl den svenska den internationella gmvnäringensom
under den tioårsperioden produktivitetsökning ochsenaste är stor atten

allt mängd malm bryts och produceras allt färrestörreen av personer.
Antalet arbetstillfällen och anställda svenskai har undergruvor samma
tidsperiod minskat från till31 21 från drygt 9 600 till drygt 4 600.resp.
Inräknas produktionsställen för industrimineral antaletäven uppgår
anställda till 9 000. svenskaDen och mineralnäringen har ettca gruv-
samlat årligt produktionsvärde på miljarder13 kronor. betydandeEnca
del produktionen främst till den europeiska marknaden.exporterasav
Gruv- och mineralnäringen har avgörande betydelse för många därorter
majoriteten arbetstillfállena finns i just denna bransch. Gruvnäringenav
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svenskaindustriverksamheter.för andra Denhar betydelseäven stor
hårdbl.a. in-kännetecknasframtid kommergruvnäringens att av

utvecklingoch fortsattinvesteringarternationell konkurrens, stora av
roll fördärför viktigtproduktivitet och kvalitet. Det är att statens

utveckling utreds.framtidagruvnäringens

utvecklarProspektering gruvnäringen

Gruvföreningenoch SvenskaMetallindustriarbetareförbundetSvenska
statliga åtgärdervilkapåredovisat sinhar skrivelser till regeringeni syn

roll vidsådanför Ennödvändiga gruvnäringen. är statensär pro-som
och Sverigesgruvnäring N SGförNämndenspektering när statensnu

prospektering isysslade medBådaavvecklats.SGABgeologiska AB
syfte utveckla gruvnäringen.att

miljonerökade från 101landetprospekteringskostnadema itotalaDe
undersök-Antalet1994.miljoner kronor årtill 146kronor år 1993
ökninghela dennatillfrån 149 199. Iningstillstånd ökade stort sett av
utländsktmedföretagfrånberäknas härröraprospekteringskostnadema
utländskasvarade deprospekteringskostnademaägande. de totalaAv

tredjedel år 1993.medjämförtför hälften år 1994,företagen enca
fyndförpotentialhögberggrunden harsvenskaDen avnyaen

betydelse.avgörandedärförprospekteringenframtidamalmer. Den är av
förcentral frågaprospekteringframtida ärFinansieringen enenav

framtidavilkenfrågaviktigEn ärsvensk gruvnäring. pro-annan
Ividmakthålla malmreserven.bl.a.krävs förspekteringsnivå attsom

prop.1995budgetpropositionenbehandlingensamband med av
delta iskulleavslogs motionerbil. 131994/952100 statenattom

1994/952300.rskr.1994/95:NU18,bet.prospekteringen

skallgruvföretagende aktiviteterprospektering iPrincipiellt ingår som
förEventuella statliga insatsergrunder. attkommersiellabedriva på

konkurrensensådantdärför ske påmåstefrämja prospektering sätt att
förregelsystemställer EU:sVidaregruvnäringen.snedvridsinte inom

möjliga.statliga insatserför vilka ärstatsstöd gränsersnäva somupp

prospekteringförbasenKartering är

geologiskamineralfrågor, SverigesförRegeringens expertorgan
prospekteringsintressantasärskilda iinsatserSGU,undersökning gör



Bilaga I 149SOU 1996:152

för framgångsrik malm-områden, s.k. baskartering, viktär storsom av
faktamaterialet liggeroch industrimineralsökning. geologiskaDet som

betydelse.till grund för företagens prospektering har SGU:sstor
mineralinforrnationskontor Malå har viktig uppgift i dettai samman-en

användersåväl inhemska utländska, sighang. Många prospektörer, som
företagenssälcrare geologiskt underlag kankontorets tjänster. Medav

samband med prospektering. Kartering-kostnader och risker reduceras i
framtida tillväxt ochförutsättning för gmvnäringensnödvändigär enen

utveckling.

kommer 1996forskningspolitiskEn proposition

propositionforskningspolitisklägga framRegeringen planerar att en
utbildningsin-forslcnings- ochbedöma behovethösten 1996. För att av
underlag.ytterligare Detområde behövsinom gmvnäringenssatser

ochkompetensutveckling i prospekterings-,gäller behovett.ex. gruv-av
underlaghögskolenivå. Sådantmalmgeologi påmineralteknik samt

teknikutvecklingsverketochkommer lämnas SGU, Närings-att av
Även forskningsprogramNaturvårdsverk. EU:sNUTEK och Statens
utveckling. Finansieringenbetydelse för näringenskan ha aven

centralkompetensförsörjningforskning och utveckling ärsamt av
ochmellanansvarsfördelningenbetydelse. särskilt intresseAv statenär

FoU-området.gruvnäringen inom

minerallagenföreslår ändringRegeringen i

för denbetydelseflera frågorl99l:45 reglerarMinerallagen av
berggrun-bearbetningundersökning ochgruvnäringen, bl.a.svenska av

regeringen ihartillväxten i gruvnäringensyfte förbättraden. I att
utvecklingtrygghet ochpolitik för arbete,1995/96:25proposition En

minerallagen såändring itillväxtpropositionen aviserat att enen
undersöknings-resultat frånframkomnaskyldighet införs redovisaatt

sökaundersökarenmyndighet de fall intearbetet till statlig i attavseren
sedan år 1992.ändratshar lagen intebearbetningskoncession. I övrigt

minerallagen förgranskautredarenEfter tillämpning börårs atttre nu
ändringar kanytterligare göras.se om
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Internationellt samarbete kan främja gruvnäringen

Gruvnäringen internationellt betingad verksamhet. svenskaDenär en
gruvnäringens utveckling beroende internationellt samarbete.är av
Likheter i den geologiska miljön kan främja samarbetet inom t.ex.
forskning och utveckling. Genom EU-medlemskapet kan Sverige ta
initiativ syftei stärka och utveckla den svenska gruvnäringen.att

Samordning statliga viktigtinsatser ärav

Det viktigt de statliga sysslar frågor betydelsemedär att organ som av
för svensk gruvnäring samordnade så de kan hantera mineralfrå-är att

på bästa gäller Bergmästarämbe-Det SGU,sätt. t.ex.gorna organ som
och länsstyrelser. har Verksamhetsin-vissa SGU två integreradetena

riktningar, nämligen främstgeovetenskaplig del inriktad moten
områdena miljö och hälsa, samhällsplanering, i vidnaturresurser
mening, jordbruk och skogsbruk totalförsvaret och näringspoli-samt en
tisk del, varför frågan lämpligt huvudmannaskap kan komma attom
aktualiseras.

Utvärdering gjorda förändringarav

Ny minerallagstiftning, avveckling och försäljningNSG SGAB samtav
ändradekronoandelar statliga åtgärder inneburitärstatensav som

förutsättningar för den svenska under l990-talet.gruvnäringen Dessa
förändringar bör utvärderas.nu

bakgrund vad anförts bör särskild utredareMot av som ovan en
tillkallas för främjautreda de nämnda frågorna roll för attatt statensom
den svenska gmvnäringens utveckling.

Uppdraget

Prospekteringsverksamheten har central roll för utvecklingen inomen
den bakgrundsvenska Utredaren skall dennagruvnäringen. mot
analysera dessasåväl behovet statliga vilka formerinsatser iav som
insatser kan ske. Utredaren bör bl.a. lämna förslag till hur prospektering-

skall finansieras och bedöma vilken omfattning prospekteringenpåen
lämplig för vidmakthålla malrnreserven.är attsom
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Baskarteringen område där har särskilt Statenär ett staten ett ansvar.
syftebetydande detta områdeinsatser inom SGU. Igör attgenom

för baskarte-bedöma behovet och omfattningen statliga insatser denav
genomför skall utredaren utvärdera nivån påring SGU närmaresom

med arbetsgruppdenna verksamhet. Utredaren skall samråda den som
geografiska data ochbildats regeringskansliet för samverkaninom om

geografiska informationssystem.
Naturvårdsverk stöderVia ochNUTEK, SGU Statens staten som

kompetensförsörjningen och FoU påtidigare redan i dagnämnts
forskningspolitiskaför denområde. underlaggruvnäringens Som

och omfatt-skall utredaren bedöma behovetpropositionen hösten 1996
kompetensförsörjning och inom gruvnäringenningen FoU samtav

särskiltansvarsfördelningen mellan och gruvnäringen. intresseAvstaten
delta projekthärvid kartlägga industrins iintresseär attatt gemen-av

med staten.samma
kraft sedan 1992.245 gäller har varit iminerallag 1991Den som nu

och dessvärdefullt utvärdera lagenkan denna bakgrundDet attmot vara
förslag tilllagen och lämnaskall därför utvärderatillämpning. Utredaren

och främjaminska kostnadersådana förändringar kan statenssom
utveckling.gruvnäringens

såväl Nordensamarbete inomTidigare har det pekats på att ett som
svenska statligaförstärka effekten eventuellabör kunnainom EU av

skallutveckling. Utredarenför främja gruvnäringensinsatser motatt
de olikaroll skall spela inomdenna bakgrund analysera vilken staten

Utredaren skallförekommer.områden där internationellt samarbete
svenska EU-speciella möjligheter detsärskilt uppmärksamma de som

medföra.medlemskapet kan
inomMed till för de statliga insatsernahänsyn gruvnä-ansvaretatt

derasväsentligtflertal statliga detringen uppdelat på är attär ett organ
ansvarsför-skall därför kartläggaarbete väl samordnat. Utredarenär

riktadedelningen statliga administrerar insatsermellan de organ som
samordna-Vidare skall det bedömas insatsernagruvnäringen. ärmot om

uppgifteffektivt.statliga utnyttjas Ende på sådant desätt att resurserna
föranlederolika verksamhetsinriktningarblir SGU:söveratt se om

ändrat huvudmarmaskap.
under 1990-har förändratsStatens roll för den svenska gruvnäringen

beakta deolika förslagtalet. skall vid utarbetandetUtredaren av
förutsesförändringar skett och de förändringar kanhittills motsomsom

Utredarengruvnäring.denna bakgrund fram till svenskår 2000 inom
förändringar.skall utvärdering de årensockså göra senasteen av
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Med hänsyn till statsñnansielladet läget skall utgångspunkt fören
utredaren totala utgiftsåtaganden får såvidaöka, inteatt statensvara

Äveneventuella förslag finansierade. andra restriktioner kravsåsomär
på konkurrensneutralitet och statsstödsregler beaktas vidEU:s måste
utformningen eventuella statliga insatser.av

För utredningsarbetet gäller direktiv till samtligaregeringens
kommittéer och särskilda utredare redovisning regionalpolitiskaom av
konsekvenser dir. offentliga åtaganden dir.1992:50, prövaattom
1994:23 och redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.attom
1994:124.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa resultatet arbete den maj 1996.sitt 31senastav

Näringsdepartementet
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199645Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Utredningen
N 1995:13 roll för främjande denstatensom av

svenska gruvnäringens utveckling

Beslut vid regeringssammanträde den 30 maj 1996

Sammanfattning uppdragetav

Utredningen roll for främjande den svenskaN 1995:13 statensom av
fårgruvnäringens utveckling i uppdrag analysera och lämnaävenatt

förslag på eventuell ändring minerallagen 1991:45 innebäri som
skyldighet for yrkesmässiga prospektörer resultaten sittatt rapportera av
undersökningsarbete, deras undersökningstillstånd upphörnär utan att
bearbetningskoncession meddelas undersökningsområdet.inom

Utredningen skall också lämna förslag till hur konsekvensernegativa
skall kunna såväl undersökningsarbeten vidminimeras vid som
bearbetningskoncessioner. oktoberUtredningstiden förlängs till den l
1996.

Uppdraget

Med stöd dir.regeringens bemyndigande den december 199521av
särskild1995:166 tillkallade chefen för Näringsdepartementet en

utredare förmed uppdrag utreda frågor rollvissaatt statensom
främjande den svenska utveckling. Utredningen skallgruvnäringensav
enligt direktiven skallslutförd den Vidare31 maj 1996.senastvara
utredningen enligt direktiv bl.a. studera prospekteringens betydelsesina
För den svenska utveckling utvärdera minerallagengruvnäringens samt
l991:45 och dess tillämpning.
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har denutredningenuppgifter ålagtsytterligarePå grund bl.a.attav
till denutredningstiden fram lskall förlängaregeringenbegärt att

oktober 1996.

minerallagenändring i1995/96:l08propositionRegeringen har i om
harRegeringenför prospektörer.rapporteringsskyldighetföreslagit

medåterkallat propositionen1995/96:155skrivelsenemellertid genom
behandlas imineralfrågor böreventuella etthänvisning till att

ändringen iföreslagnapropositionenvarför den isammanhang
enligtnämnda utredning. Dettabelysasminerallagen bör gerav

för avsikthar regeringenskrivelsenhelhetsbild. Enligtregeringen bättre
fortsattadenmed förslagriksdagentillåterkommaatt somsenare

till.anledningberedningen kan ge

främjandeförrollUtredningenbeslutarRegeringen statensatt avom
slutfört sittha13 skallN 1995:utvecklingden svenska gmvnäringens

skallutredningen ävenoktober 1996denarbete l attsamtsenast
minerallagenändring ieventuellförslag påanalysera och lämna

prospektöreryrkesmässigaförskyldighet attinnebär1991:45 som
under-derasundersökningsarbetesitt närresultatenrapportera av

meddelas inombearbetningskoncessionsökningstillstånd upphör attutan
undersökningsområdet.

förkonsekvensernegativatill hurförslagskall också lämnaUtredningen
undersök-såvälvidminimerasskall kunnanaturvärdenochmiljön

bearbetningskoncessioner.vidningsarbeten som

Näringsdepartementet
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Utvärdering geovetenskaplig forskningav

Svensk geovetenskaplig forskning har vid flera tillfällen granskats av
internationella utvärderingsgrupper.

prospekteringsinriktadDet gäller bl stöd tillNUTEKsa
malmgeologisk forskning stöd till geovetenskapligPIM, NFRs

stödgrundforskning Nedantill riktad geologisk forskning.SGUssamt
malmgeologiskalämnas sammandrag de delar denett av som avser

kompetensen.

Utvärdering1 PIMav

majUtvärderingen och lämnades iden andra sista PIMetappen avav
för1995. internationella rekommenderarDen att ett centrumgruppen

forskning skulle bli det enda i sittmalmgeologi i Sverige.i inrättas Det
existerandeslag och kunde exempelvis byggas medi Europa centraupp

skulle haAustralien Canada modell. sådanti och Ett centrumsom
potentialen utvecklas till världsledande forskningsinstitut.att

Följande rekommenderas:
forskning ochheltidsprofessur malmgeologi för ledaEn i att

malmgeologundervisning dynamiskvid Tjänsten krävercentret. en
behov. tjänstvärldsklass medveten industrins Dennaärav som om

måste internationellt.annonseras
för och undervisningEtt välstrukturerat forskning ärprogram

vidmånadernödvändigt och doktorander måste tillbringa minst 6 ett
utländskt universitet eller högskola.

ochfinnas tillräckligt med medel för forskarassistenterDet måste
upprätthålla internatio-utbytesforskare vid för kunna ettcentret att

nellt nätverk.
forskare få möjlighetCentret bör etableras i Stockholm där kan att

bibliotek ochsamarbeta med andra geo-områden och ha tillgång till
industrin ochkommeravancerade laboratorier. Centret uppmuntraatt
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ocksåpersonbehovLogistik och gördelta.forskareandra att
lokaliseringsorten.självklaratill denStockholm

harmineralindustrinsvenskaden storocksåExperterna attnoterar
malmerupptäcktför ärsannolikhetenbetydelse ochnationell att nyaav

Möjligaökar.malmgeologipåsatsningendärför viktigtgod. Det attär
finansieringkällor till är:

NUTEKoch viaföretagenskildaeller statenvia MITUIndustrin
mineralindu-förbetydelseharforskningstödjaföroch SGU att som

strin.
malmbildandegrundforskningstödjaförNFR2. processer.att om

europeiskochintemordiskstärkaförEuropeiska UnionenS att
malmforskning.gemensam

medfrämstsamarbete,bilateraltinternationelltstödjaförNATO4. att
mineraltillgångarstrategiskaavseendeAustralienochNordamerika

ömsesidigt intresse.av

stödUtvärdering NFRs2 av

geovetenskapligstöd tillgranskade NFRsUtvärderingsgruppen som
1994.decemberyttrande isittgrundforskning avgav

ställningendenpåmed PIM-gruppenlikhetpekar iGruppen svaga
i Sverige.malmgeologinför

1980tillSverigestartade imalmbrytningdetFrån varcaatt
världsledande ioch SGUgruvbolagensvenskadeuniversiteten,

ochtillanslutningmineralogi iochgeologiforskning gruvorom
gruvindustri,minskandemedSverigeminskat iharmalmer. Detta en

tillätSverigekatastrofvärlden. Detövrigahar skett iliksom omvore
vetenskapgeologiskekonomiskochmalmgeologiskinomforskningen

blisannolikt kommerdet atteftersomkritisk nivå,falla underatt en
sekel.underigenkompetens nästadennabyggamycket dyrt att upp

Forskningsekel.underökametaller kommer nästapåEfterfrågan att
ochgruvdriftprospektering,inomarbetssättintegreratinnefattar ettsom
gå.utstakatredan väg atträttavfallshanteringslutändeni är som

frånavfallshanteringframgångsrikt inomerkäntredanSverige är
miljöfrågoma.medvetenhet iutveckladoch harkärnlqaftsindustrin en

tillgång.härDetta är storen
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3 Utvärdering SGUs stödav

Utvärderingsgruppen för SGUs stöd till tillämpad geovetenskaplig
forskning decembersitt yttrande i det1995. Gruppen attnoteraravgav

angeläget vidmakthålla hög kunskapsbas detinom landetär näratt en
gäller malmgeologiska frågor och det förvitalt intresse Sverigeatt är ett

skall trovärdig omvärlden kompetens finns inomattmotom man vara
detta område. malmgeologiska forskningen har blivitDen SGUs ansvar
i och med har upphört.PIMatt

Gruppen följandelämnar rekommendation:
Malmer och industrimineral basen för svensk ochutgör gruv-

mineralindustri. universitetsforskningensRegeringen har betonat
betydelse för konkurrenskraft. effektiv, malmgeologiskindustrins En
forskning förutsätter det finns omfattande, modern och detaljeradatt
geovetenskaplig information, tillgänglig digital fonn. finns delvisi Detta
i Sverige då främst vid Med årligt tillskott miljonerSGU. 5ett av
kronor till väl geovetenskapligSGUs etablerade stöd till tillämpad
forskning, kan malmgeologisk forskning stödjas.även
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Förkortningslista

AFR Avfallsforslcningsrådet
AMIRA Australian Mineral Industries Research

Association Limited
CTMG förCentrum Tillämpad Malmgeologi
KK-stiftelsen Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

TekniskaKTH Kungl Högskolan
LKAB Loussavaara-Kiirunavaara AB
MDRU Mineral ResearchDeposit Unit
MEFOS Stiftelsen för Metallurgisk Forskning
MIMER Minerals and Metals Recycling Research Centre
MinF Stiftelsen Mineraltelmisk forskningo
MISTRA Stiftelsen for miljöstrategisk forskning

Industry Technology Council of CanadaMITEC Mining
MITU Stiftelsen Mineralindustrins Teknikutveckling

MiljöskyddslagenMsL
while drillingMWD Measure

Naturvetenskapliga forskningsrådetNFR
för GruvegendomNSG Nämnden Statens

NvL Naturvårdslagen
NRL Naturresurslagen

telmikutvecklingsverketNUTEK Närings- och
PBL Plan- och bygglagen
PIM Prospekteringsinriktad malmgeologi
SGAB GeologiskaSveriges AB
SGI GeotekniskaStatens Institut
SGU Geologiska UndersökningSveriges
SIND IndustriverkStatens
SKB Svensk Kämbränslehantering AB
SSF Stiftelsen för strategisk forskning
STEV EnergiverkStatens
STU forStyrelsen Teknisk Utveckling
SveBeFo Stiftelsen Bergteknisk ForskningSvensk

Teknikvetenskapliga forskningsrådTFR





Statens offentliga utredningar 1996

Kronologisk förteckning

Den gymnasieskolan hur går det U. 26. Ny kurs i trañkpolitiken Bilagor. K.+nya -. Samverkansmönsteri forsknings-svensk 27. En strategiför kunskapslyftoch livslångtlärande.. finansiering.U. U.
Fritid i förändring. 28. forskningspolitiskaDet landskapeti Norden. Om kön och fördelning fritidsresurser.C. 1990-talet.U.av
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