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Prospekteringsrådets vårmöte 

1. Inledning 
Ledamöterna hälsades välkomna och sammanträdet förklarades öppnat. 

2. Dagordning och föregående protokoll 
Dagordningen godkändes och föregående anteckningar lades till handlingarna. 

3. Presentation Copperstone Resources, ny ledamot 
Michael Mattsson, ny ledamot invald i rådet, presenterade aktiviteterna vid företaget Copperstone 
Resources. Företaget har bland annat projekt i Viscaria, Arvidsjaur och Smedjebacken. Resurserna 
uppdateras enligt PERC och visar på goda möjligheter till brytning av huvudsakligen koppar. Detaljer 
kan ses i medföljande presentation. 
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4. Allmän information från SGU 
Anneli berättade om det aktuella läget på SGU. Med skärpta krav från regeringen så jobbar en stor 
majoritet av SGUs medarbetare hemifrån. Inga incidenter eller smittspridning har rapporterats, vilket är 
väldigt positivt. 

Anneli berättade också om det tekniksprång som görs vid SGU. Bland annat har en ny IT- och 
digitaliseringsavdelning bildats. Det betyder att frågorna får större fokus i ledningsgruppen vilket är 
positivt. En ny avdelning för verksamhetsstöd utvecklas också.  

Anneli nämnde också flera större satsningar vid SGU, som att fartyget Ocean Surveyor förnyas. På 
mineralsidan har ett nytt tvåårigt uppdrag om sekundära resurser annonserats, mer information ges 
senare på mötet.  

5. Information från avdelningen mineralresurser 
Kaj berättade om läget vid avdelningen Mineralresurser på SGU, samt lite kring det aktuella läget i 
politiken. En ny utredning om säkerställande av innovationskritiska metaller och mineral har 
annonserats. Denna ska ta hänsyn till lokal miljöpåverkan och samhällsnytta men också global 
klimatpåverkan. Utredningens förslag ska sikta på att inte innebära ett högre skattetryck eller att 
investeringsklimatet ändras. Det ser ut att bli ett brett uppdrag och förhoppningen är att flera positiva 
förslag kommer fram. Mer finns att läsa här (länk).  

Nyligen var även en debatt och beslut om Natura 2000-tillstånd uppe i riksdagen. Denna process kan 
ses här (länk). SGU har också varit på besök hos näringsutskottet tillsammans med Naturvårdsverket, 
Svemin och Naturskyddsföreningen. Diskussion hölls kring hur Natura 2000-tillstånd kommer in i 
prövningen. SGU och Bergsstaten anser att det är svårt att i koncessionsskedet bedöma hur Natura 
2000-områden påverkas och visar att det blir bättre beslut i frågan om det tas senare i processen. Just 
nu är det inte tydligt hur nära eller hur långt bort från koncessionsområdet som bedömningen ska tas 
för att Natura 2000-område ska påverkas.  

Svemin ställde frågan hur situationen ska behandlas till dess att resultat kommer från utredningar. Som 
svar meddelade Bergsstaten att det är svårt att göra något eller gå händelserna i förväg – de måste helt 
enkelt förhålla sig till nuvarande lagstiftning och praxis. Svemin visade på att det är viktigt med en 
pågående dialog kring dessa frågor då de är viktiga för näringen. 

Kaj meddelade också att ny geologisk information finns att ta del av på SGUs hemsida, mer 
information här (länk).  

6. Information från Bergsstaten 
Åsa P berättade att det nyligen gjorts ytterligare en ändring i minerallagen angående ett extra års 
giltighetstid för vissa undersökningstillstånd. I det här skedet berörs 85 bolag och 440 
undersökningstillstånd. Mer information går att ta del av på Bergsstatens hemsida (länk). 

 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/utredning-om-att-sakerstalla-en-hallbar-forsorjning-av-innovationskritiska-metaller-och-mineral/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/natura-2000-tillstand-vid-ansokan-om_H801NU16
https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2021/april/fyra-nya-3d-modeller-av-geologi/
https://www.sgu.se/bergsstaten/om-bergsstaten/nyheter/2021/februari/forandring-av-minerallagen-beslutad/
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7. Information och diskussion om vägledning, förlängning av undersökningstillstånd 
Åsa P berättade att de arbetar på en ny ansökningsblankett för undersökningstillstånd och en för 
förlängning av undersökningstillstånd. Planen är att båda blanketterna ska finnas på plats till hösten. 
Ansökningsblanketten om förlängning ska dessutom kompletteras med en vägledning. Fokus ligger på 
att skapa tydlighet och i längden slippa kompletteringsomgångarna och därmed korta 
handläggningstiderna.  

Det påpekades att tillståndsprövningarna tar lång tid och 15 år för undersökningstillstånd snart är kort 
tid, i synnerhet om det ska innefatta en undersökning för påverkan på Natura 2000-områden med 
tillhörande tillståndsprövning. Tillsammans med de många andra tillstånden, som terrängkörning etc., 
samt överklaganden som kan dra ut på tiden så behövs en diskussion om hur rimligt det är. Bergsstaten 
svarade att de är väl medvetna om detta. 

Samtidigt har allmändebatten ändrats på de senaste åren, det står mer om råvaruförsörjning i 
tidningarna och generellt har många någon slags ståndpunkt kring att gruvor behövs i Sverige, själva 
hur:et skiljer sig dock. Ett exempel på en diskussion som hände i närtid är en tillsammans med Invest in 
Dalarna, se mer här (länk). 

8. Nytt regeringsuppdrag, sekundära resurser 
SGU och Naturvårdsverket har fått ett nytt regeringsuppdrag där målet är ökad hållbar utvinning och 
återvinning av mineral och metall från sekundära resurser. Mer information finns via Regeringskansliets 
hemsida (länk). Ildiko presenterade detaljer kring den planering som pågår för uppdraget. Projektet 
kommer pågå i två år och innefatta historiskt gruvavfall, ej aktiva gruvors avfall. Det handlar främst om 
att utöka de insatser som gjorts tidigare men även att titta på fler platser. Detaljer om projektet finns i 
medföljande presentation. 

Frågor ställdes om det fanns några speciella ämnen som var särskilt intressanta samt om det fanns 
kopplingar till Naturvårdsverkets andra uppdrag med koppling till projektet. SGU svarade att alla 
ämnen är av intresse samt att information och lärdomar som kommer fram i andra uppdrag kommer att 
användas i utredningar kopplat till projektet. 

9. Övriga frågor 
En fråga annonserade från Svemin vilken handlade om verkställighet av beslut enligt minerallagen. När 
kan en verksamhetsutövare ta besluten i anspråk och börja verksamhet? Hur hanteras överklaganden av 
Bergsstaten?  

John svarade att Bergsstatens bedömning är att beslut om medgivande enl. 3 kap. 7 § minerallagen får 
verkställas när överklaganstiden har gått ut, under förutsättning att det inte inkommit överklaganden. 
Bergsstaten kommunicerar inte med bolaget om överklagan kommer in utan lämnar till den högre 
instansen att pröva överklagan och göra bedömning om den ska kommuniceras med bolaget och hur. 
Svemin påpekar att det hänt att överklagan kommit in och bolag inte känner till detta, även om ansvaret 
inte ligger på Bergsstaten så är det ibland oklart när det går att verkställa beslut. Medgivande kan också 
ta tid. Ett förslag var att med hjälp av en digital plattform tydliggöra när beslut tagits emot, när 
överklagan tas emot etc. 

https://youtu.be/sPZEBiJiYE0
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/satsning-pa-okad-hallbar-utvinning-och-atervinning-av-mineral-och-metall-fran-sekundara-resurser/
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10. Nästa möte 
Nästa möte föreslås att vara ett fysiskt möte, fördeltaktigen med ett studiebesök av något slag. Det 
återstår att se hur pandemin utvecklas och inget skrivs i sten just nu, men datum kommer åtminstone 
bestämmas med en Doodle som skickas ut strax efter mötet. Det föreslås att det kommer gå att delta 
digitalt på sittande del av mötet i vilket fall. Nästa möte sker i höst. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ ___________________________________ 
Anneli Wirtén Pontus Westrin 
Ordförande  Sekreterare 
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Management team

Michael Mattsson, 
CEO and Board Member

Anna Tyni, 
Site Manager

Anders Lundkvist, 
Head of Env. and 

Sustainability

Glenn Nilsson, 
Mining Manager

Jörgen Olsson
Executive Chairman of 

the Board

Michael Mattsson holds a MSc 
from Stockholm School of 
Economics. Mattsson has 
substantial experience in 
mergers and acquisitions 
(M&A), IPO, Rights- issues and 
Fund management from 
Enskilda Securities, Blackstone 
(New York) and Kaupthing.
Mining and exploration 
experience include Copperstone 
since 2015, funding and core 
drillings of 30 000 metres in 
Norrbotten to date. In 2017-
2020, Director of Endomines
(gold production Karelean Gold 
Line and Idaho, US)

Jörgen Olsson (Bachelor of 
Science in Business and 
Economics from Luleå
University) has an extensive 
track record in building 
company culture, financing 
and profitable growth, e g as 
Chairman and CEO of Hoist 
Finance growing to 1,700 
employees.
Elected Director at AGM 
2020. 

Anna Tyni is a mechanical 
engineer from Luleå
University of Technology. 
She has 20 years of 
experience in various 
leading positions within 
LKAB in Kiruna, including 
Operations Manager 
Leveäniemi (LKAB Berg & 
Betong), Production 
Manager Operations 
KA1/KA2 (LKABs 
Anrikningsverk 1 and 2) 
and Production Manager 
Crushing/Construction 
(LKAB Berg & Betong). 

Anders Lundkvist is an 
experienced mining 
environmental specialist, 
and former Director of 
Environment and Energy 
at Swedish Mining 
association (SveMin), as 
well as former 
Environmental manager 
and Manager of Energy 
and Climate at LKAB. In 
these positions, Anders 
has had extensive 
experience of issues 
related to environmental 
permitting, land use 
issues etc. 

Glenn Nilsson has over 30 years 
of mining experience with 
leading positions from, among 
others, Boliden (Aitik and 
Kevitsa) and most recently as 
mining manager for Kaunis Iron 
AB. Glenn Nilsson was 
Production Manager / acting 
Mining Manager in Boliden Aitik
for more than 10 years. Prior to 
that, Glenn Nilsson worked in 
LKAB contracting, Vattenfall 
with tunnel work, road and rock 
projects. 

Marcello Imaña, 
Chief Geologist

Marcello Imaña has worked for 
28 years within global 
exploration and development 
projects of copper, gold and 
zinc, with a strong focus on the 
Andean and Nordic regions. 
Held leading technical roles in 
successful exploration teams 
within Lundin Mining, Inmet
Mining and First Quantum 
Minerals and most recently as a 
senior technical advisor for 
Agnico Eagle in Sweden and 
Freeport MacMoran in Peru. 
Marcello Imaña has a degree 
from the Geological Engineering 
Program at San Marcos National 
University in Peru.



16%

5%
… but only 5% of the world's copper 
production from mines

Imbalance of copper 
in Europe

Europe accounts for 16% of global 

copper demand…

Source: World Copper Factbook FY 19 & 
Wood Mackenzie
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Exploitation concessions and Exploration permits

4

• Exploitation Concession Viscaria nr 7 has been appealed to the Swedish Government. Exploration license Viscaria 101 is valid until the Government's final decision regarding Viscaria nr 7.

13

3

Municipalities of Kiruna and Arvidsjaur

Approved exploitation concessions

Viscaria, Kiruna

Attractive permit portfolio in a solid mining jurisdiction, Sweden

*

2

1

Arvidsjaur project

Tvistbo mine, Smedjebacken

Exploration Permits



Increased copper resources, iron ore possible by-product

5

240

2 0

242

57

30

170

256

26

119

58

202

0

50

100

150

200

250

300

A-zone (0% cut-off) B-zone (0% cut-off) D-zone (0,8% cut-off) Total

Measured Indicated Inferred

699
kton

3 585
2 821

1 451 1 130

5 036

3 951

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000

D-zone (copper
domain)

D-zone (iron
domain)

Indicated Inferred Total

1,29%
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Mineral Resource updated Dec 2020 (PERC 2017), Copper, kton* Iron ore, kton*

* www.copperstone.se for detailed information on tonnages and grades in each class and zone respectively of the reported mineral resources. The cut-off grade is the minimum grade required in order 
for a mineral to be economically processed. Cut-off grade is dependent on several parameters, such as operating costs and metal prices. No cut-off was used in the 2015 Mineral Resource Statement. 
Hence no cut-off used for Viscaria’s A- and B-zones, since upgrade pending and expected to follow later this winter 2020/21.. 
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Indicative operational time table for Viscaria

FY 2020 FY 2021 FY 2024FY 2022 FY 2023

Start up

Year

Follow up

Year

Approval

Year

Construction

Year

Opening

Year

Environmental
permit application

Environmental
permit approval

First
copper

• Start feasibility 
Study

• Environmental
studies

• Drilling activity in 
Zone A,B, D 
(17,000 m)

• Team recruitment

• Finalize feasibility 
Study

• Finalize 
application 
environmental 
permit

• Continued drilling 
Zone A, B, D 

• Organization 
ramp-up

• Organization 
ramp-up

• Plant construction 
planning

• Environmental 
permit approval 
(Q4 or Q1 2023)

• Environmental 
permit approval

• Plant construction
• Industry area and 

logistics
• Organization 

ramp-up
• Possible first 

copper
• Tailings area and 

pond

• Production start 
and scale-up

• Customer & sales
• Organization 

ramp-up

Mineral resources
update



Respect nature and outdoor life
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<
Cu (kton) Zn (kton) Au (t) Ag (t)

Inferred 114 32 2 155

Exploration target
Granliden 375 - 945

Arvidsjaur: Granliden Svartliden 0,1% Cu cut off

Luleå  

Narvik
Kiruna  

Arvidsjaur

Smedjebacken

Other assets
The Arvidsjaur project

• Acquired from Lundin in 2010 and includes Granliden, 
Svartliden and EVA

• Classic VMS style ”Skellefteå field” combined with a large scale 
polymetallic opportunity of hydrothermal origin

• 46 km of core drilling, of which 12.5 km by Copperstone

• Mineralisation basket of copper, gold, silver and zinc

• Continued geophysics and core drill campaigns planned for 
2021-22

The Tvistbo mine

• High-grade (but limited 0.6 mton) zinc, silver and lead deposit

• 38 holes of drilling

• Lead, zinc and silver

• Historic mine site

2 4
Exploitation
concessions

Exploration
permits

1
Exploitation
concession
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Mineralresurser – nytt
Kaj Lax 2021-04-24



Geologi för ett hållbart samhälle

Regeringsuppdrag ”Sekundära resurser”

• Beslut i slutet av mars

• Undersöka och karakterisera olika typer av gruvavfall SGU

• Analysera eventuella hinder mot att utvinna ur gruvavfall SGU+NV

• Spårbarhet, livscykelanalys & klassning av avfall som resurs (UNFC) 
SGU+NV

• 2021-2022

• 25 MSEK/år varav SGU 21 MSEK och NV 4 MSEK
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…med NV
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Utredning



Geologi för ett hållbart samhälle

Utredning



Geologi för ett hållbart samhälle

Riksdagen

Debatt 20/4
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…och data från SGU



Kartläggning av sekundära 
resurser i gruvavfall och 
kartplan
Ildikó Antal Lundin 2021-04-27



Geologi för ett hållbart samhälle

Regeringsuppdrag 

Övergripande uppdrag:

Regeringen uppdrar åt SGU att 
tillsammans med Naturvårdsverket 
arbeta för att öka möjligheterna till 
hållbar utvinning av mineral och 
metaller från sekundära resurser. 

Specifikt uppdrag kartering:

I uppdraget ingår bland annat att 
undersöka, provta och 
karakterisera befintliga gruvavfall 
som med utgångspunkt i redan 
känd information bedöms ha 
potential och kunna utnyttjas som 
sekundära resurser för mineral och 
metaller.

Avgränsning: vi provtar inte 
aktiva gruvors gruvavfall www.regeringen.se



Geologi för ett hållbart samhälle

Aktiviteter
1. Översiktlig provtagning av tidigare ej undersökta 

sandmagasin

2. Förtätad provtagning och geofysisk undersökning 
av konstaterat intressanta sandmagasin

3. Systematiskt provtagning av gråberg

4. Undersökning av berggrunden kring gruvavfall 
(”källan”)

5. Provtagning av rödfyr

6. Provtagning av slagg

7. Geofysisk insamling

Preliminär plan – men inga större ändringar väntas



Geologi för ett hållbart samhälle

Översiktlig provtagning 
av sandmagasin

• Tidigare ej undersökta, syftet 
att få en översiktlig bild av 
innehåll

• Provtagning med 
spade/handborr

• 5 prov per sandmagasin för 
litogeokemianalys

• XRD-analys för bedömning av 
mineralogi

• Vissa frågetecken om vissa 
återställts – plan B tas fram 
vid behov

• Sammanställa befintliga 
prospekteringsdata, m.m.

Wikimedia (CC 3.0)



Geologi för ett hållbart samhälle

Detaljerad provtagning av utvalda sandmagasin

• 5 ytprov per sandmagasin

• ”30 borrmeter” per sandmagasin, 
provtagning varje meter

• XRD-analys för bedömning av mineralogi

• Geofysiska undersökningar (ERT+IP, 
georadar och tTEM) innan borrning för att 
bedöma mäktighet och inre strukturer

• Petrofysikanalyser stöd för modellering

• 3D-modellering av sandmagasinen baserat 
på geofysik

• Sammanställa befintliga 
prospekteringsdata, m.m.



Geologi för ett hållbart samhälle

Provtagning av gråberg

• 36 f.d. gruvområden utvalda med avseende 
på storlek och mineralinnehåll

• Systematisk provtagning enligt Sädbom & 
Bäckström (2018). Metodgenomgång 
planeras för de som ska provta.

• Ca 20 litogeokemianalyser per objekt

• Provtagning även för petrofysik

• Mineralkemiska analyser (XRD, SEM-EDS, 
ICP-MS, m.m.) för analys av mineralogi och 
mineralkemi

• Vissa är fornminnen – ansökningar på G

• Sammanställa befintliga prospekteringsdata, 
m.m.



Geologi för ett hållbart samhälle

Kartering av ”källan”

• Kartering och geofysisk undersökning av 
berggrunden intill sandmagasin och 
gråbergsdeponier

• Utvalda objekt där moderna data saknas

• Typ 1: ”när vi ändå är där”

• Typ 2: större kartering vid Enåsen, 
Gladhammar som reserv

• Typ 3: sammanfaller med Bergslagen 3

• Litogeokemi, mineralanalyser, petrofysik, 
etc.

• Sammanställa befintliga 
prospekteringsdata, m.m.

Kaveltorp+Ljusnarsberg

Guttusjögruvan
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Provtagning av rödfyr

• Rödfyr (bränd alunskiffer) provtas från deponier 
vid f.d. alunbruk och skifferoljeverk

• 4 prov per lokal för geokemi

• Fornminnen/naturreservat – ansökningar på G

Rödfyrtipp vid Bredegårdens kalkbruk (Wikimedia/Mange242; CC 3.0)
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Provtagning av slagg från hyttor i Bergslagen

• Provtagning av slagg för analys av 
metallinnehåll

• Urval baserat på hyttor som processat 
malm med känt innehåll av kritiska 
metaller

• Exakt vilka hyttor ej ännu bestämt

• Dokumentation av storlek på slagghögar

• Sammanställa befintliga 
prospekteringsdata, m.m.

https://pt.slideshare.net/Pranjitjan/dumping-of-mining-waste-2/9



Geologi för ett hållbart samhälle

Syfte:

Kartlägga sandmagasinens utbredning och djup 
samt undersöka om det finns några variationer i 
sammansättning inom sandmagasinen som kan 
påvisas geofysiskt. 

Resultat från mätningen kan sedan användas 
för att styra vidare borrning och provtagning.

3D-modellering

Metoder:

• ERT/IP 

• tTEM

• Georadar

• Petrofysik (Resistivitet och IP)

Geofysiska undersökningar 
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Planerade geofysiska 
mätningar och detaljerad 
provtagning
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Riddarhyttefältet: Bäckegruvan och Källfallet

Kopparhaltig järnmalm.

Anrikningssanden från Bäckegruvan har 
deponerats i 2 magasin i och invid Nedre 
Skärsjön under åren 1900 – 1979. 
Anrikningssanden från Källfallet har deponerats 
vid sjön Lien ca 2 km väster om Bäckegruvan. 

SGU:s beräkningar indikerar att de tre 
sandmagasinen tillsammans innehåller 7,45 
miljoner ton sand med intressanta halter av 
järn, mangan, koppar, kobolt, molybden och 
sällsynta jordartsmetaller. 

(Innovationskritiska metaller och mineral i Bergslagen, RR 2020:02)
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Bäckegruvan

Historiskt ortofoto

Foto: Helge Reginiussen. 
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Kartplaner 2021-2027, 
kartering malmpotential

P0 3 nyckelområden. Grängesberg-Idkeberg, Ställdalen Kopparberg, Persberg-Nordmark2021-2024

P1 Pegmatitrelaterade mineraliseringar 2021-2025

P2 Strukturrelaterade mineraliseringar 2021-2025

P3 PGE-basmetaller 2025-2026

P4 Vanadin-Titan_Summåsjön 2021-2023

P5 Nordöstra Småland 2023-2027

P6 Vetlanda 2024-2027

P7 Kiskamavara 2027-

Pågående proejekt Eskilstuna södra, kartering och Grycksbo 2020-2022

Pågående proejekt 3D-Riddarhyttan 2020-2021

eventuellt projekt Astridgruvan omgivning

eventuellt projekt Storsjöfönstret
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Kartplaner 2021-2027,
inventering

P8 Inventering Värmland 2024-2026

P9 Inventering Västernorrland 2026-2027

Pågående projekt:
• Västmanland, databas uppdaterad, beskrivning på gång
• Inventering Ö 2019-2024
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Kartplaner 2021-2027,
regionalkartering markgeokemi

PK1 regional geokemi Bergslagen västra 2021-2022

PK2 regional geokemi, delar av Hälsingland-Gästrikland 2023-2025

PK3 regional geokemi, östra Dalarna 2025-2027

Omanalys i Småland-Östergötland
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Flyggeofysiska
mätningar

2021-2027
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Kartvisare: bergartskemi och markgeokemi
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