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Sammanträde med SGUs Prospekteringsråd den 15 november 2018 

  

Tid:  Torsdagen den 15 november 2018 kl. 12-16 

Plats:  Diamantsalen, SGU Uppsala 

Närvarande:  Lena Söderberg (ordf.), Pontus Westrin (sekr.), Åsa Persson, Ildikó Antal 

Lundin (ersättare Kaj Lax), Cecilia Lund, Jonas Wiik, Monika Sammelin, 

Anja Hagerud, Magnus Johansson, Lisbeth Hildebrand (punkt 8). 

 

1. Inledning 

 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

2. Dagordning. 

 

Dagordningen godkändes och föregående anteckningar lades till handlingarna.  

 

3. Allmän information från SGU 

 

Lena berättade om vad som är aktuellt på SGU, bland annat de grundvatten- och 3D-satsningar som 

görs. SGU tar större steg mot 3D och samarbetar bland annat med våra systerorganisationer i 

Storbritannien och Danmark, BGS och GEUS.  

 

SGU arbetar även med insamling av data från andra myndigheter, bland annat Trafikverket. Detta 

arbete fortsätter framöver inom Geodatastrategin, där det stora målet är att samla nationella basdata 

och göra de tillgängliga. Många aktörer deltar, bland annat SGU, Trafikverket, Boverket, Lantmäteriet 

med flera. SGU har ett bra kunskapsutbyte med dessa myndigheter, och målet är att våra data ska bli 

mer synliga för alla.  

 

Lena berättade även att SGU jobbar med satsningar inom informationssäkerhet, som att utveckla 

utbildning för anställda. SGU arbetar även med ett gemensamt mål vid namn ”Nå ut nå in” vilket 

syftar till att få ut vår information mer effektivt, bland annat genom att jobba tydligare med 

intressenter. Lena berättade även om Malå-satsningen som går enligt plan, och hoppas på en invigning 

den 7 februari. Rådsmedlemmarna kommer få mer information om detta framöver.  

 

Det är många nyanställda på SGU, vilket är mycket positivt. SGU närmar sig 300 anställda och har fått 

omkring 40 nya funktioner i år och ungefär 80 nya individer. Flera är inom den stora 

grundvattensatsningen som görs och majoriteten av de nya funktionerna är som geovetare. SGU har 

haft mycket lätt att rekrytera geovetare, men svårare att locka IT- och systemvetare. För att öka 

attraktiviteten har SGU öppnat upp för att ta anställning vid SGUs många kontor över hela landet.  
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En fråga kom om karteringsverksamheten och Lena svarade att SGU tidigare har saktat ned tempot 

med karteringen för att komma ikapp med rapporteringen, men att karteringen nu ökar i takt.  

 

4. Information från Bergsstaten. Prospektering: Nygamla mineral, nygamla områden och nygamla 

frågor. 
 

Åsa och Cecilia presenterade aktuell information från Bergsstaten. Nuvarande finns 625 gällande 

undersökningstillstånd där 135 är nya och ett flertal förlängningar. En ökning kan ses bland flera 

”specialmetaller”, som litium, vanadin, volfram, REE, PGE och grafit.  

 

Idag finns undersökningstillstånd i 18 av Sveriges 21 län. Nya platser har blivit intressanta att 

prospektera i, bland annat Skåne där Scandivanadium ämnar söka efter vanadin. Omkring 22 000 

hektar har ansökts om, med omkring 4000 markägare som påverkas. Bergsstaten arbetar aktivt med 

ärenden relaterat till detta. SGU, Bergsstaten och Länsstyrelsen kommer att ha ett informationsmöte i 

mitten av januari för att försöka hantera många av de frågor som kommer upp i samband med detta.  

 

En kommentar från LKAB var att handläggningstiden på Bergsstaten är snabb, däremot kan 

överklaganden och samråd ta tid.  

 

5. Information från avdelningen Mineralresurser. 

 

Ildikó berättade att avdelningen växer och flera nya medarbetare och kompetenser har tillkommit. 

Ildikó berättade även om utbyggnaden i Malå, där målet är att få plats med mer material och få bättre 

tillgänglighet. Ytterligare ett karteringsrum tillkommer även.  

 

Flera riksintressen är aktuella för beslut och remiss. Dessa går att finna på SGUs hemsida. Ildikó 

berättade även om flera av de stora projekt som pågår på avdelningen just nu, bland annat Naturnära 

jobb och det internationella undervisningsprogram från Sida som SGU nyligen genomförde första 

utbildningen inom i Malå samt Bergslagssprojektet. 

 

I ett led att öka kunskapen om gruvor och hållbarhet samt om innovationskritiska material så genomför 

SGU två seminariedagar den 6-7 december. Mer information går att hitta här (https://www.sgu.se/om-

sgu/evenemang/kalendarium/seminarium-om-mine-facts-och-innovationskritiska-material/). 

 

 

 

 

https://www.sgu.se/mineralnaring/riksintressen-for-vardefulla-amnen-eller-material/pagaende-riksintressearenden/
https://www.sgu.se/om-sgu/evenemang/kalendarium/seminarium-om-mine-facts-och-innovationskritiska-material/
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6. Presentationer från rådets ledamöter 

 

LKAB, Monika Sammelin 

Monika presenterade vad som är aktuellt på LKAB just nu. Bland annat planeras borrprogram i både 

Malmberget och Kiruna. I Kiruna börjar de se slutet på malmen på södra sidan, men ser att den 

fortsätter mot norr. På senaste tiden har LKAB kommunicerat mycket av arbetet som pågår på sin 

hemsida. Monika berättade att de har en del borrning kvar att göra och vill förlänga en 

undersökningsort mot norr. De har nu ett nytt fokus på LKAB och har mycket jobb framöver. De vill 

göra mer geofysik och anställa fler för prospekteringen, vilket de misstänker kan bli en utmaning. 

LKAB är ändå positiva på att det finns mer malm, det är även möjligt att malmen i Luossavaara går 

ihop med Kirunavaara. Resultat börjar komma in och tempot ökar i prospekteringen.  

 

Boliden, Jonas Wiik 

Jonas började med att berätta om Aitik och hur fokus just nu ligger på att hitta satelliter med högre 

halter. De har gott om malm i Aitik, men hoppas hitta mer i närheten. Boliden arbetar även i Nautanen 

och gör tidig prospektering mellan Gällivare och Kiruna. De jobbar även lite i Laver, men väntar på 

beslut. 

 

Maurliden håller på att ta slut och Boliden fokuserar istället på Kristinebergsområdet och Kristineberg 

där de hoppas kunna förlänga mot Rävliden där de vill detaljborra 2019. Fler äldre fyndigheter i 

Bolidenområdet är av intresse, som Holmtjärn, Åkulla och Rakkejaur. Renström går på som vanligt. 

Bolidenområdet tas upp för undersökning igen, där borrning kan komma nästa år.  

 

I Garpenberg görs borrningar både under och ovan jord. Aktivitet pågår även i andra delar av 

Bergslagen som Ludvika och Falun.  

 

En stor datainsamling i form av flyggeofysik har delvis genomförts men försenats en del  av olika 

orsaker. Data blir bra men de hann inte med allt. Boliden har fått in färre klagomål än de trodde, men 

det finns ändå en del de kan arbeta vidare på och förbättra för att minska problem. Bland annat 

behöver de en bättre kommunikationsplan.  

 

Zinkgruvan, Anja Hagerud 

Anja berättade att Zinkgruvan har ökat tempot med borrningar på senaste åren. De bygger även upp sin 

prospekteringsorganisation som jobbar med ovanjordsundersökningar bättre. De driver också 

undersökningsorter inom befintligt koncessionsområdet men har även sökt ytterligare ett område.  
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SMA Mineral, Magnus Johansson 

Magnus berättade om det som pågår på SMA Mineral just nu. Stucks står just nu utan tillstånd och de 

ser svårigheter att få nytt. Istället fokuserar de på att utveckla Klinthamn och lämnar täktansökan här. 

De ser att det inte finns något Natura 2000 i detta område, men ganska mycket folk som är oroliga för 

ökade transporter. 

 

7. Nya resultat från Bergslagsprojektet. 

 

Ildikó berättade om SGUs karteringsprojekt  i Bergslagen. En presentation finns som bilaga. SGU har 

under 2017 undersökt Norberg – Avesta och Ludvika, och har under 2018 påbörjat nyckelområdet Sala 

– Jugansbo. Ytterligare områden, som Stråssa och Blötberget, undersöks i pågående EU-projekt. SGU 

får förhoppningsvis  fortsatta medel för att arbeta med att kartlägga innovationskritiska metaller och 

mineral, ett regeringsuppdrag som pågått sedan tidigare. Bilagan innehåller en projektspecifikation 

över detta uppdrag.   

 

Fortsatt arbetar SGU på att uppdatera geofysiken över delar av Bergslagen, bland annat i form av 

flygmätningar och tyngdkraftsmätningar. Planerade områden att kartera går att finna i bilagan. 

 

8. GeoERA – Nytt forskningsprogram 

 

Lisbeth berättade om det forskningsprogram som byggts upp inom EU så kallat GeoERA. 

Presentationen finns som bilaga. Syftet är att alla geologiska undersökningar inom EU ska samarbeta, 

särskilt kring viss forskning och utveckling. Alla geologiska undersökningar gör liknande saker men 

jobbar på lite olika sätt. Tillsammans har en gemensam vision tagits fram för arbetet inom EU, som 

stämmer väl med SGUs egna.  

 

De projekt som genomförs inom GeoERA faller in i samma kategori som de som ändå skulle utföras 

på SGU. Inom mineralresurser i GeoERA deltar SGU i 9 (av 15) projekt. Projekten startade 2018 och 

kommer pågå till 2021. Ytterligare information om projekten finns att hitta i bilagan. 

 

9. Mini-workshop: Hur kan vi öka kunskapen om prospektering och gruvor i Sverige, både hos 

allmänhet och beslutsfattare? 

 

Pontus berättade om SGUs tidigare satsningar för att öka kunskapen om geologi, prospektering och 

gruvor i Sverige, framför allt inom regeringsuppdraget ”Att öka kunskapen om geologis betydelse för 

samhällsbyggnad och tillväxt” som fanns inom Sveriges mineralstrategi. En slutsats från uppdraget var 

att kunskapen om geologi i Sverige är generellt mycket låg, mycket på grund av att geologi inte är ett 
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ämne i skolan. En låg kunskap om bland annat gruvor eller tillståndsprocesser kan leda till negativa 

effekter, både som, exempelvis, en rädsla för prospekteringsaktiviteter, eller som en överdriven 

investeringsvilja, givet som exempel i presentationen som finns som bilaga.  

 

Kunskap, kommunikation och delaktighet i projekt kan ge större legitimitet för 

prospekteringsaktiviteter och gruvdrift. Okunskap kan istället leda till ogrundade beslut, låg förståelse 

för verksamheten och i värsta fall konflikt. Men hur når vi stora mängder personer över stora delar av 

landet? Vilka vägar framåt finns? Pontus berättade om ett EU-projekt som SGU deltagit i, där en 

faktasamling om gruvor, prospektering och hållbarhet har tagits fram, kallad MineFacts. SGU kommer 

även genomföra en seminariedag i samma tema den 6 december med medel från EIT. I samband med 

denna seminariedag utvecklas en ”mini-kurs” om gruvor, prospektering och hållbarhet med kommuner 

och länsstyrelser/regioner som målgrupp. 

 

Ledamöterna fick en del frågor, som finns att återfinna i bilagan, att diskutera. Rådet tyckte att det 

arbete som SGU gjort med MineFacts var mycket bra, men även tidigare satsningar mot skolan. 

Viktigt att alla kan använda materialet och att det är neutralt. Skolan togs upp som en viktig 

ingångspunkt för samtal om prospektering, gruvor och råvaror. Även Geologins dag togs upp som ett 

positivt exempel på sätt att prata om dessa ämnen, där flera hade många bra erfarenheter från. 

 

Anja informerade om arbetet från SveMins prospekteringskommité och den nya 

prospekteringsvägledningen. Dokumentet går att hitta på SveMins hemsida. 

 

Magnus informerade om ett samråd där en gruppövning hade gjorts för att initiera samtal enklare. 

Personer delades upp i olika grupper som pratade om olika teman, som exempelvis vatten. De mindre 

grupperna hade enklare att föra samtal och komma framåt i diskussionen.  

 

Frågan togs upp hur vi kan nå fler. Gruvor anses av många som något negativt, mycket på grund av 

den miljöpåverkan, och kanske särskilt den landskapspåverkan som gruvor har. Rådet framhöll att 

detta är något som behöver belysas, samtidigt som även positiva effekter kommer fram, som att de är 

nödvändiga då de bidrar med råvaror som samhället behöver, exempelvis till infrastruktur, fordon, ny 

teknik och grön energi. Bolidens annonser tas upp som ett bra exempel på detta. 

 

Rådet var eniga att ämnet behöver diskuteras mer, att syfte med eventuell utökad kommunikation 

behöver definieras och avgränsas. Samtalen planeras att fortsätta under nästa möte.  
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10. Prospekteringsrådets roll och ledamöternas förväntningar. 

 

Inför nästa möte fick ledamöterna några frågor att fundera på kring prospekteringsrådets roll och 

ledamöternas förväntningar. Frågorna var: 

 

• Vad är prospekteringsrådets roll, enligt er och er organisation? 

• Vad förväntar ni er av rådet? 

• Hur kan deltagandet öka? 

• Tid, plats? 

• Form av möte? 

 

11. Övriga frågor. 

 

Inga övriga frågor meddelades. 

 

12. Nästa möte. 

 

Nästa möte planeras in kring liknande datum som för 2018, dvs. kring juni och november. En doodle 

kommer skickas ut till ledamöterna i början på 2019 för att bestämma datum. 

 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

 

 

 

 

Pontus Westrin Lena Söderberg 

Sekreterare Ordförande 



Prospekteringsrådet
Lena Söderberg 2018-11-15



Geologi för ett hållbart samhälle

Gemensamma mål

2018

Geodata i 3D

Processtyrning och
processutveckling

Insamling från andra

Informationssäkerhet

Nå ut och in

2019

Geodata i 3D

Processer

Informationssäkerhet

Geodatastrategin 
(inkl forts av Insamling från andra)

Nå ut och nå in



Geologi för ett hållbart samhälle

Aktuellt läge

• Malå – utbyggnad av 
borrkärnearkivet, ITP

• Geodatastrategin fokus för 
utveckling framåt

• Hur det parlamentariska läget 
påverkar/kan påverka 
myndighetsarbetet

• SGU i stort – större antal nyanställda 
– grundvattensatsningen

• Omställningsmetaller och -mineral



SGU -
Mineralresursavdelningen
Ildiko Antal Lundin 2018-11-15



Geologi för ett hållbart samhälle

Avdelningen Mineralresurser

• Producerar geologisk information till mineralsektorns aktörer

• Ger vägledning – framförallt vid Mineralkontoret i Malå

• Bedriver aktiv marknadsföring av Sverige som mineralland

• Utför regeringsuppdrag, ibland i samarbete med andra myndigheter 

• Deltar i EU-finansierade projekt

Med mera…

Vi består av tre enheter: Ekonomisk geologi, Geofysik och

Mineralinformation och gruvnäring



Geologi för ett hållbart samhälle

Utbyggnad av 
borrkärnearkivet i Malå pågår 
– invigs officiellt 2019-02-07



Geologi för ett hållbart samhälle

(Något osäkert p g a 
budgetläget)



Geologi för ett hållbart samhälle

SIDA-finansierat, 
flerårigt utbildnings-
projektet, i samarbete 
med Luleå Tekniska 
Universitet och 
Naturvårdsverket



Geologi för ett hållbart samhälle

Riksintressen – förstärkt med 
ytterligare personella 
resurser från 2018-09-01



Geologi för ett hållbart samhälle

Ekonomisk geologi

• Satsning i Bergslagen
• Berggrundskartering med fokus malmnära områden men 

också regionalt
• Geokemisk provtagning i morän



Geologi för ett hållbart samhälle

Geofysik i Bergslagen

Samlar in :

• magnetfältet

• gammastrålningen

• elektromagnetiska fältet

• tyngdkraftsfältet



Geologi för ett hållbart samhälle

På gång….



PROSPEKTERINGSRÅD 

November 2018



OM PROSPEKTERINGEN

• Geometrin i Kiirunavaaramalmen mer 

komplicerad och utmanande än tidigare 

antagits

• Runt nuvarande huvudnivå, 1365 

meter, minskar den kända malmarean 

dramatiskt

• Indikationer på att fyndigheten 

utvecklar sig djupare mot norr



MER KOMPLEX ÄN TIDIGARE ANTAGITS



PROSPEKTERINGSARBETET FRAMÖVER

• Tidskrävande med en mer komplicerad geologi

• Ortdrivning för prospektering

• Kraftigt utökat borrningsprogram

• Geofysiska undersökningar



Bergslagsprojektet

Ildikó Antal Lundin 2018-11-15
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Projekt Bergslagen etapp 1

•Malmnära/malmrelaterad berggrundsundersökning 

•Regionala undersökningar 

•Kritiska råvaror 

•Länsvis inventering av befintliga malm- och mineraltillgångar
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Malmnära/malmrelaterad berggrundsundersökning

• Norberg – Avesta, 2017

• Ludvika, 2017

• Sala – Jugansbo, 2018
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ny upptäckt av en platina-palladium-koppar-nickel-mineralisering i en gabbro 
har gjorts vid Brunnsjöberget, söder om Hedemora. Tidigare var det endast känt 
att den innehöll kopparmineral. De litogeokemiska analyserna visar på ansenliga 
halter av platinagruppens element: 0,53 ppm Pt och 1,45 ppm Pd, samt 0,6 % 
koppar och 0,2 % nickel.

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1812-rapport.pdf

Moderna analyser, nya upptäcker

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1812-rapport.pdf
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2 km 2 km 2 km

Terrängkartan Berggrundskartan Magnetdata från
flygmätning 2016

Röd rektangel = intresseområde (följande kartor)
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100 m100 m

PGE

Data från markmagnetmätningar Ytnära resistivitetsdata från markslingrammätningar

PGE

100 m
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Kritiska råvaror

•“REE-linjen”

• Primära och sekundära förekomster av 

metaller och mineral, pågående RU

Norberg

Lindesberg
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Inventering i Västmanlands län 

Dokumentation av industrimineral och 

malmer 2017-2018

OBS Plus Heby kommun!

Objektstatus efter fältsäsong 2017 och 2018

Antal objekt totalt: 2479
Besökta:  2324 
Avfärdade: 658
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Inventering i Västmanlands län

Mineraliserade block i varpmaterialet speglar den primära 
mineraliseringen, och grundämnen som tidigare inte har 
beaktats kan visa sig finnas (t.ex. kobolt, PGE, REE). 
Uppdatering av SGUs mineralresursdatabas. Även för eventuell 
återvinning av gruvavfall. Hålens instängsling eller ej noteras 
också.
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Förutom höga halter av basmetaller från järn- och 

sulfidmineraliseringar noterades också anomala halter av andra 

element:

• I Sala-Jugansbo området finns förutom höga halter av silver 

i bly-zink-mineraliseringar också förhöjda halter av guld 

(0,2-0,6 ppm) i flera kopparkismineraliseringar.

• Höga halter av REE i Mörkens sulfidfyndighet (känt sedan 

tidigare)

• Anomala halter av kobolt i flera fyndigheter bl.a. 

Ekedalsgruvan och Mörkens 4.

• Förhöjda halter av volfram i flera sulfidmineraliseringar och 

någon järnmalm, högst i Västerås kisgruva (2040 ppm W)

• Förhöjda halter av Indium i zinkmineraliseringar i Jugansbo.

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1811-rapport.pdf

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1811-rapport.pdf


GEOLOGI FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE11

Planering av fortsatt kartering i Bergslagen 
pågår (etapp 2)

• Mineraliseringstyper, associationer och genes

• Regionala malmpotentiella undersökningar

• Fortsatt inventering av malm och mineral i Örebro län

• Regeringsuppdrag
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Regeringsuppdraget
• Projektspecifikation klart och innehåller följande aktiviteter:

• provtagning och analys av bergmaterial från mineraliseringar, varphögar, häll, 
borrkärnor, sandmagasin och (arkiverade malmstuffer t.ex i Eggebyholm). 
Kunskapsuppbyggnad om systematisk provtagning av utvalda magasin. Underhåll av 
malmkemi, litogeokemi och mineralresursdatabasen (fortsättning av den pågående RU)

• Undersökning av två identifierade nyckelområden: Vena (påbörjad) och Tunabergs
bergslag med kända förekomst av kobolt med multidisciplinära metoder (insamling av 
berggrunsdsgeologiska, geokemiska och geofysiska parametrar). Undersökning och 
provtagning av greisenstråket i Dalagraniten där indium har påträffats. Undersökning av 
Gilltjärns-Skrammelfall grafitgruvor; grafitförekomsterna i stråket och deras 
associationer

• Flyggeofysisk mätning/tyngdkraftsmätning för att förbättra det geofysiska underlaget i 
Bergslagen. Utvald/utvalda områden

• Markgeokemisk signatur av de relevanta grundämnena ska tas fram i Bergslagen ur 
befintliga data. 
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Förtätning av tyngdkraftsinformation

Ludvika
Sala
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Kommande flygmätningar
i Bergslagen

2019

2018

2017

2016



GeoERA - Establishing the European Geological Surveys 
Research Area to deliver a Geological Service for Europe

Lisbeth Hildebrand 2018-11-15



Geology for a sustainable society



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 731166

• Unique task towards their national governments

– Data & information gathering, storage and dissemination 

– Applied geoscientific research and services

• Adhere to national policies and regulations

• Different approaches, workflows, datasets and
geological framework models

• Since 1971 many GSOs joined forces in 
EuroGeoSurveys 

3GeoERA 

Geological Survey Organisations



Geology for a sustainable society

EuroGeoSurveys VISION

Purpose of EGS 

- to promote the contribution 
of geosciences to European 
Union affairs and action
programmes

- to jointly address European 
issues of common interest in 
the field of geoscience



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 731166

Societal challenges and the subsurface

5GeoERA

Societal
Challenges

Resources/
Impacts

Geology



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 731166

GeoERA H2020 ERA-NET Co-Fund
• 33 Countries  - 45 participants 

• Total budget 30,3 MEUR 

• 33% EC Co-fund + 67% national programmes

• 15 projects in Raw Materials, GeoEnergy, 
Groundwater and Information Platform. 

6GeoERA



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 731166

GeoERA Aim
Provide stakeholders with access to transnational, objective, 

interoperable data, information and expertise to contribute to
sustainable use and management of the subsurface

7GeoERA
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SGUs insats i GeoERA 2018-2021

-SGU deltar i nio (av 15) projekt

-Total in-kind-finansiering för SGU är 608 565 EUR 

-Finansiering från EU är 158 742 EUR

-Störst insats inom Raw Materials



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation programme under grant agreement No 731166

• common 
geoscience 
information 
platform 

• integrating 
data, 
interpretations 
and models 

• Based on EGDI

• mineral resources

• security and 
sustainability of 
supply 

• minimizing 
negative HSEC 
impacts

• use of surface and 
subsurface space

• mineral 
intelligence

• groundwater 
resources 

• Protection, 
management and 
improvement  

• understanding of 
groundwater 
systems 

• interaction with 
surface water and 
ecosystems

• energy resources 

• storage 
capacities

• subsurface 
potential 

• potential hazards 

• environmental 
impacts;

• use of subsurface 
space

9GeoERA

Antje Wittenberg

BGR
Klaus Hinsby

GEUS

Serge van Gessel

TNO

Jörgen Tulstrup

GEUS
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FRAME – Forecasting and Assessing Europe’s Strategic 
and Raw Materials Needs
Total budget is 3,139,634€

EuroLithos – European Ornamental stone resources
Total budget is 1,100,357€

Mintell4EU - Mineral Intelligence for Europe. 
Total budget is 2,859,159€

MINDeSEA - Seabed Mineral Deposits in European Seas. 
Metallogeny and Geological Potential for Strategic and 
Critical Raw Materials
Total budget is 783,285€

GeoERAs Raw Materials-projekt



Geology for a sustainable society

Work package 3 – Critical and Strategic Raw Materials Map of Europe
Lead: SGU

Work package 4 – Critical Raw Materials in phosphate deposits, and 
associated black shales
Lead: RBINS

Work package 5 – Energy Critical Elements
Lead: NGU

Work package 6 – Conflict free Nb-Ta for the EU
Lead: SGU

Work package 7 – Historical mining sites revisited
Lead: BRGM

FRAME – Forecasting and Assessing Europe’s Strategic Raw Materials Needs 
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Work Package 2 - Update to Electronic European Minerals Yearbook. Lead: UKRI/BGS.
Work Package 3 - Minerals Inventory. Lead: GeoZS.
Work Package 4 - UNFC pilot. Lead NGU.
Work Package 5 - Improvement of KDPs’ applications and interaction with the RMIS 
and the GeoERA Information Platform. Lead: BRGM.

GIS viewer for Mintell4EU results



Geology for a sustainable societyUr presentation av M. Grohol DG Grow, oktober 2018
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Kommissionens förväntningar på mineralresursdelen av GeoERA

Från GeoERAs kick-off 3 juli 2018,  M.Grohol DG Grow
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Tack!

www.geoera.eu
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Integration of a Geological Service for Europe (GS4E) in EU-FP9

-GeoERA will end in 2021. 

-Looking to the available tools to sustain the geological knowledge platform 
beyond GeoERA, and to upgrade the initiative towards a GS4E at pan-European 
scale. 

-Making geological challenges an integral part of European and national 
research agendas is required to tackle current and future challenges related to 
subsurface resources. 

-It seems therefore the right timing to include the development of a GS4E in 
the European Commission’s 9th Framework Programme and achieve 
continuation and development through a new co-funding instrument.



Mini-workshop: Hur kan vi öka kunskapen 
om prospektering och gruvor i Sverige, både 
hos allmänhet och beslutsfattare?
Prospekteringsrådet 2018-11-15
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Urklipp från Kunskapsuppdraget (2014-2016):
Regeringsuppdrag: Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt, DNR: 317-1828-2013, RR:2017 

”En begränsad kunskap om geologi 
och dess betydelse bidrar många 
gånger till en sämre överblick och 
sämre förmåga att fatta beslut i de 
frågor där geologin kommer in som en 
viktig komponent: råvaruförsörjning, 
infrastruktursatsningar, miljöfrågor, 
naturliga risker i miljön, bland annat”

”Projektet kan konstatera 
att det hos den breda 
allmänheten fortfarande 
finns en stor okunskap om 
svensk gruvnäring och hur 
den fungerar”
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Låg kunskap kan leda till negativa effekter
- åt båda håll

En rädsla för det okända?

Boende och kommunen protesterar mot 
gruvtillståndet

Undersökningstillstånd = gruvtillstånd?

”För närvarande finns det 617 
undersökningstillstånd i gruvor i hela 
landet och nästan samtliga av dem har 
överklagats.”

Eller möjligen en felaktig positiv bild?

Scanmining polisanmält av aktieägare

”Anmälarna anser att företaget 
medvetet drivit upp aktiekursen och 
sedan sålt sina egna aktier. De ska 
samtidigt ha vilselett övriga aktieägare 
[med positiv information om företagets 
utveckling].”

https://www.sn.se/gnesta/boende-och-kommunen-protesterar-mot-gruvtillstandet/
https://www.folkbladet.nu/92018/scanmining-polisanmalt-av-aktieagare
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Låg kunskap kan leda till negativa effekter
- åt båda håll

”[olika grupperingar] betonar också brist på 
kunskap, i de egna leden och generellt på den 
lokala nivån. Dessutom anses den befintliga 
expertisen vara färgad av olika intressen och 
därför efterlyses mer ”objektiv” kunskap.”

– Konflikter om gruvetablering

Lokalsamhällets aktörer och vägar till hållbarhet
Rapport från LTU, UMU, LST Norrbotten

Intervju företagare västra delen av kommunen:

”Var kanske mer naivt positiv de allra första åren 
… Sen när jag fick mer kunskap och satte mig in 
mer så kände jag att … det är viktigt att det ställs 
höga krav och att det finns en apparat för att 
verkligen säkerställa, framförallt efter när gruvan 
är stängd … och vattenfrågan som jag nog inte 
tänkte på så mycket i början …”

– Konflikter om gruvetablering

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1071214/FULLTEXT02.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1071214/FULLTEXT02.pdf
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Kunskap – kommunikation - delaktighet

Kunskap om gruvor i allmänhet, om 
aktuellt projekt i närområdet, företaget, 
tillståndsprocessen, prövningsinstanser 
osv. kan skapa högre legitimitet. 

”Gruvbranschen är beroende av 
acceptans för att kunna bedriva sin 
verksamhet. Att öka lokala aktörers 
delaktighet och inflytande i 
tillståndsprocessen kan skapa högre 
legitimitet och bättre förutsättningar för 
att kunna fatta beslut som accepteras av 
fler”

- Konflikter om gruvetablering

https://www.umu.se/nyheter/gruvplaner-skapar-svarlosta-konflikter_5815179/
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Kunskapsspridning, vägar framåt? 

MineFacts – En faktasamling om 
gruvverksamhet, tillståndsprocesser, 
ekonomi och miljö

Seminarium om gruvor och hållbarhet

http://resource.sgu.se/produkter/broschyrer/MineFacts_swe.pdf
https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2018/november/seminarium-om-minefacts-och-innovationskritiska-material/
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Kunskapsspridning, vägar framåt? 

• Vad är era erfarenheter?

• Arbetar ni med frågorna, är de prioriterade?

• Finns det ett kunskapsunderskott i debatten 
om gruvor och prospektering?

• I så fall – påverkar det samtalen?

• Hur kan kunskapen höjas?

• Vad är ”best practice”?

• Vad kan olika organisationer göra?
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Tack!



Prospekteringsrådets roll och 
ledamöternas förväntningar
Prospekteringsrådet 2018-11-15
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Frågor till nästa möte

• Vad är prospekteringsrådets roll, 
enligt er och er organisation?

• Vad förväntar ni er av rådet?

• Hur kan deltagandet öka?

• Tid, plats?

• Form av möte?




