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Närvarande SGUs insynsråd:  
Lena Söderberg, GD, ordförande             
Birgitta Björk, konsult 
Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot 
Lars Egenäs, konsult 
Stefan Löfgren, forskningsledare   
Sophia Bergström, sekreterare 
 
Inbjudna: 
Kaj Lax, avdelningschef    
Åsa Persson, bergmästare  
Per Klingbjer, FoV-chef 
Leo Weibull, ekonomichef 
Ann-Sofie Lagerqvist, HR-chef   
   
Anmält förhinder:  
Gunilla Glasare, avdelningschef  
Jan Moström, affärsområdeschef  

 
 
 

Studiebesök med SGUs insynsråd  
 

 
1. Besök på Malåkontoret och på borrkärnearkivet 

Ordförande hälsade alla välkomna till SGUs kontor i Malå.  
 
Vid information av vad som har hänt på SGU sedan förra mötet med insynsrådet kunde Lena berätta om 
SGUs arbeta kring:  
 

 Minecraft som ingår i regeringsuppdraget att öka kunskapen om geologins betydelse för 

samhällsnyttan.  

 analysen av att samla Bergstatens verksamhet i Luleå.  

 processerna av undersökningstillstånd och bearbetningskoncessioner som Bergsstaten jobbar med 

 de utmaningar SGU står inför som t.ex. bredare näringspolitiskt åtagande och en tajtare ekonomi 
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 de större satsningarna som ska göras under 2015 som ska göras för att klara av 2016, t.ex. 

kompetensbreddning och TEM-undersökningar 

 SGUs gemensamma mål för 2016 där även kvalitets och miljömål ingår 

 de tre olika hemställan till regeringen att SGU ska inkluderas i samrådskretsen om tillstånd för 

täktverksamhet och miljöprövningar av gruvverksamhet, förorenade områden med statligt ansvar 

där SGU behöver ett förtydligande av hur SGU ska hantera uppdraget samt ett beslut om SGUs 

medlemskap i kunskaps- och innovationssplattformen inom råvaror (KIC-RawMatTERS) under 

EIT. 

Åsa fortsatte med en fördjupad information om Bergsstatens arbete och organisation och vikten av att 
förstå vad de olika benämningarna undersökningstillstånd och bearbetningskoncession innebär.  
 
Kaj tog sedan och berättade om Mineralresursers organisation och till vilka instruktioner och 
regleringsbrev man måste förhålla sig till. Kaj berättade även om Barentsprojektet och om arbetsställen 
och sysselsättningar inom gruvindustrin.  
 
Efter dragningen fick insynsrådet se museet om geologi samt arkivet där medarbetare berättade och 
visade det stora arbetet med arkivering vilket börjar närma sig slutet.   

 
2. Besök borrkärnearkivet och skanningen 

Förmiddagen fortsatte ut till borrkärnearkivet och insynsrådet fick ställa frågor till tekniker Jerry 
Hedström. Inne i skanningsrummet var det förberett av personal att visa proceduren från rengjorda 
borrkärnor till borrkärnor på bild samt tillfälle för insynsrådet att ställa frågor. 
 

3. Besök på Kristinebergs gruva 

Niklas Frank, gruvchef för Kristineberg, en av fem gruvor i Bolidenområdet, inledde rundturen med en 
beskrivning över gruvan både historiskt med start 1940 och i nutid. Här bryts malm som innehåller zink, 

koppar, bly, guld och silver och en koppar- och guldmalm. Brytningsmetoden är till största del 

igensättningsbrytning. Sedan åkte hela gruppen ner i gruvan 1300 m och fick där gå ut och se i de 

gångar som förmiddagens sprängning hade skett i. En avstickare gjordes in till ”Olssons taverna”, 

personalmatsalen på ca 500 m, där gruppen fick se hur man arbetar med övervakningssystem för 

personal och transporter i gruvan innan man åkte upp till marknivå igen. 

 
4. Kommande möten 

27 oktober ordinarie möte 
 

5. Studiebesöket avslutades 


