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Minnesanteckningar  

 

    

Möte i Prospekteringsrådet vid SGU den 1 november 2016 

 

 

Deltagare 

Anja Hagerud Zinkgruvan Mining AB 

Kåre Höglund Agnico Eagle 

Magnus Leijd Tasman Metals AB 

Thomas Ljung Botnia Exploration AB 

Jonas Wiik  Boliden Mineral AB 

 

Sofia Nyström Copenhagen Economics 

Signe Rølmer Copenhagen Economics 

 

Lena Söderberg, ordf. SGU 

Kaj Lax, vice ordf. SGU 

Erika Ingvald, sekr. SGU 

Stefan Tuoma SGU 

Kaarina Ringstad SGU (pkt 5) 

Peter Åkerhammar, sekr. SGU (fr. pkt 6) 

 

 

Meddelat förhinder 

Kerstin Brinnen SveMin 

Neale Edwards Dragon Mining Sweden AB 

Per Jannert  Björkdalsgruvan AB 

Magnus Johansson SMA Mineral AB 

Monika Sammelin LKAB 

Amanda Scott Hannans 

Berndt Pettersson SGU 

 

 

Ej meddelat 

Alain Chavalier Sakumpu Exploration Oy 

 

 

1. Inledning 
 

Ordförande Lena Söderberg hälsade alla välkomna. Därefter följde en kort rundabordspresentation. 

Två övriga frågor anmäldes: Magnus Leijd om domen från förvaltningsrätten i Falun och Jonas Wiik 

om framtiden för kontoret i Malå. 

 

2. Föregående mötesprotokoll 

 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.  
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3. Allmän information 

 

Ordförande informerade om bl.a. budgetpropositionens innehåll kopplat till SGUs verksamheter: 

Budgetpropositionen ger det utrymme SGU har räknat med och som vi har haft sedan tidigare. Inga 

stora extra satsningar.  Avsätts mer pengar till miljöövervakning och marin kartläggning. Det ser 

positivt ut. Barentsprojektet slutade 1 januari 2016 – vi har anpassat oss till en till tajtare ”kostym” – 

det har vi klarat av väldigt bra.  

 

SGU har utökat samarbetet med andra myndigheter, samt FoU-projekt finansierade av andra aktörer 

(t.ex. EU). Vi har fått in mer än vi hade räknat med. Efter 2017 blir det mera normala ramar. 

 

Gemensamma mål – den stora satsningen att kvalitetssäkra och behandla redan befintlig geologisk 

information – bygga stabilitet för framtiden. Det är en stor insats och kräver mycket. Arbetet rullar 

enligt plan även 2017. Efter det mer insamling och kartläggning. 

 

Ordförande berättade vidare om de organisationsförändringar som skett under det senaste året – gjort 

fler enheter för att chefer ska komma närmare enheten. Sammanslagning av staber samt Geodata till 

avdelningen Verksamhetsstöd.  

 

4. Utmaningar för SGU – inspel till SGUs verksamhetsplan (VP 2017+handlingsplaner) 

(Bilaga 1) 

 

Avd. Mineralresurser 

 

 Ökad efterfrågan på kvalificerad information 

o Bistå Regeringskansliet med faktaunderlag, oftast kort framförhållning 

 Barentsprojektet/Bergslagen 

o Mycket satsningar i norr, Bergslagen släpar efter. Bergslagsprojekt – inte samma 

upplägg som Barents men en första föraning med nyindustrialiseringsstrategin (NIST). 

 Borrkärnearkivet och scanningsdata 

o Behovet av utbyggnad av borrkärnearkivet – hitta en finansieringsmodell, verka för 

ökad användning av scanningsdata 

 Hantera projekt med annan finansieringskälla än ordinarie förvaltningsanslag 

o International Training Program (ITP), EU-projekt (bl.a. Horizon2020), Nukleär 

beredskap 

Bergsstaten 

 Bibehålla nyckelkompetens, minska personberoendet, minska sårbarheten 

 Effektiva, integrerade stödsystem (mineralrättighetsregistret MRR, diarium etc.) 

 Bibehålla och i takt med ändrade förutsättningar (t.ex. domar) – utveckla rättssäkra beslut 

 Fortsätta möta omgivningens krav på kommunikation på ett bra sätt 

Kartering av Bergslagen har dragit igång i liten skala och fortsätter 2017, för satsning framåt. 
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Inspel från rådet 

Bergsstatens hantering har funkat väldigt bra för Botnia. Agnico Eagle – moderbolaget följer noga vad 

som händer i Sverige. Domar etc. ger inte riktigt rätt signaler. Förvånade över situationen i Sverige just 

nu.  

 

Diskussion om föreskrifter (bl.a. malmbevisning), ta in information från bolagen tätare – i mer 

lättillgängliga format 
 

5. Möjliga satsningar på nyanlända – SGU och branschen i samverkan (Bilaga 2) 
 

Det finns koppling till regeringsuppdraget i Mineralstrategin om ”Geologins betydelse för samhället” 

som ska slutredovisas i mars 2017. 

 

Idéskiss, arbetsmaterial i tre delar: 

 

DEL ETT 

 Samarbete med SGUs branscher 

o Prospektering, gruvnäring 

o Bergmaterial, natursten, torv 

o Brunnsborrare 

o Sanering av förorenad mark 

 Arbetsmarknadens parter 

 SGUs roll – katalysator, igångsättare, koordinator 

 Kartläggning: 

o Behov och möjligheter? Svårigheter? + Kompetenser och erfarenheter?=> 

Matchmaking 

o Dialog och samverkan 

o Validera kompetens, vad motsvarar det på en svensk arbetsmarknad (motsvarande 

certifiering för brunnsborrare) – stort intresse från Arbetsförmedlingen Gruv. 

DEL TVÅ 

Utveckla Geologisk (http://www.sgu.se/geologisk/). Digital plattform om att jobba i våra branscher 

(SveMins ide), geologi i hela samhället, kan göras om till en introduktion till SGUs branscher – hårt 

kopplat till yrkesvägledning. 

 

DEL TRE 

Större projekt vid SGU: borrör och prospekteringsintressant arkivmaterial 

 

Inspel från rådet 

Många ansökningar från utländska geologer och blivande geologer. LKAB och Boliden arbetar med att 

identifiera bristkompetens; gruvingenjörer, gruvgeologer (dock inte prospekteringsgeologer) – många 

utländska och nordiska (även svenska) sökanden. 

Botnia – dokumentation av borrör etc. i framtiden. Intresserade av samverkan.  

Zinkgruvan – svårt att rekrytera bergarbetare, bergmekanik etc. 

 

Vi vet inte om SGU får uppdraget. 
  

http://www.sgu.se/geologisk/
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6. Information från rådets ledamöter 
 

Jonas Wiik, Boliden (Bilaga 3) 

Prospektering, gruvdrift, smältverk och recycling (electronic scrap) 

Zn, Cu, Ni, Au, Ag huvudfokus 

Gruvnära prospektering, fältprospektering 

Mål: minst 10 års produktion vid varje gruva 

Identifierat 45 fyndigheter på 100 år (de flesta i Skelleftefältet), Aitik, Garpenberg, 30 aktiva projekt, 

senaste större upptäckter är Rävliden (Boliden), Nautanen (Aitik) 

Utveckling av geofysiska instrument 

Säkerhet, inga olyckor, allvarliga incidenter, riskrapportering säkerhet, miljö, trafik, ensamarbete – bra 

rutiner, övningar,  

Aktiva områden Sverige: Aitik and Norrbotten (gruvnära och fält, Cu-porphyry och IOCG), Boliden 

(guld+VMS), Garpenberg och Bergslagen (gruvnära och fält, CuZnPb/kalkstensrelaterade, 

Zinkgruvantyp), delaktig i FoU med Zinkgruvan. 

Tara, Irland (gruvnära, Meath 10 års framförhållning, positiva indikationer) 

Kylylahti/Outokumpufältet, Finland (Cu, Ni, Au, Ag, Zn) begränsad livslängd, gruvnära 

prospektering) 

Kevitsa (Ni, Cu, PGE) köptes av First Quantum i våras med undersökningstillstånd, ökad prosp. 

Fjällranden prioriteras ej just nu, storskalig greenfield, ej tillräckligt bra anomalier, fokusområden. 

Släppt Rockliden – indikerad + antagen mineraltillgång, innehåller mycket antimon, svår geometri på 

malmkroppen, dyr produktion, ej hittat satellitfyndigheter  

Laver i Norrbotten – koncessionsansökan som väntar, letar satellitfyndigheter med högre halt. 

 

Magnus Leijd, Leading Edge Materials (Bilaga 4) 

Fortsätta arbeta med kritiska och strategiska metaller. Litium-jon-batterier:  

Li-brines (saltsjöar) i Sydamerika inte så lätt (Bolivia; politiska problem), hard rock i Australien.   

Kobolt; DRC, Zambia, bryts av Lundin Mining bl. a. i stora gruvor, inte särskilt lätt att få tag på. 

Nästan alltid biprodukt. Behovet är stort. 

All grafit produceras i Kina; ultraren grafit behövs för batterier, värdet ökar. Föredras naturlig framför 

syntetisk.  

Woxna Graphite och Tasman Metals finns kvar som aktiebolag (förut dotterbolag till Tasman Metals 

Ltd/Flinders Resources Ltd), men Tasman har slagits ihop med Flinders i augusti till Leading Edge 

Materials Ltd. 

Tasman har undersökningstillstånd i Bergslagen (Yxsjöberg – W, Sn, Be, Cu), Vena (Co), Baggetorp 

(W), Bergby (Li, Ta), Olserum och Norra Kärr (REE). -> jobbar vidare för att komplettera 

koncessionsansökan, oklart vad som krävs ytterligare. 

Woxna Graphite har undersökningstillstånd omkring Kringelgruvan i Hälsingland, grafitgruva (utmål) 

köptes av Flinders. I och med att grafitpriserna gick upp så blev det möjligt med återstart. Borrats 

detaljerat, anläggningen i skick att starta, har sålt en del redan utbrutet material.  Pris beroende på 

renhet. 94%-igt koncentrat relativt lågt, processoptimering, funnits tillstånd för ultraren grafit. Behövs 

nytt tillstånd, jobbas hårt metallurgiskt. Kobolt, grafit, litium, FoU-projekt Tyskland och Sundsvall.  

Planerade arbeten – borrning i Bergby under nästa år. I övrigt oklart. Norra Kärr, komplettera 

koncessionsansökan, men oklart hur mycket som kommer behövas. Ansöka om förlängning hos 

Bergsstaten.  
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Kåre Höglund, Agnico Eagle (Bilaga 5) 

Agnico Eagle Ltd har åtta gruvor i tre länder (Kanada, Mexico och Finland). Prospektering i Kanada, 

USA, Mexico och Nordeuropa. 

Kittilä, Finland: Guld, störst i Europa, myr och skog runt om Kittilä (nära Levi, bra samarbete med 

Kittilä kommun, besök från Storuman kommun till Kittilä nästa vecka). 

Ju mer vi borrar desto mer hittar vi (övertaget från Riddarhyttan).  

Barsele, Västerbotten: kan förvärva ytterligare 15 % från Orex genom att utföra en pre-feasability 

study 

Koncessioner som gäller till 2032, köptes i juni 2015  

Strukturgeologi 2015 

75 borrhål 28 000 meter till september 2016, pluggning och kapning av gamla borrhål 

Fou med Luleå 

Expanderat Central zone med Skirasen zone och har påträffat guld till 550 m, öppen i alla riktningar. 

Prospekteringsborrning i Avan Zone 

180 gamla borrplatser har besiktats, 117 har kapats, 35 gamla har pluggats (vissa vill vi kunna ta 

vattenprover ur). 

2016 – 65 Mkr till borrning, miljö, geofysik, moränprovtagning. 50-60 personer. Nästa år i samma 

takt, kanske lite mer. Alla bor i Storuman eller inflyttade.  

ALS i Malå, + företag i Storuman. 

 

Thomas Ljung, Botnia Exploration AB 

Spännande, kul! Vi är små, vill fortsätta vara små. Bearbetningskoncession beviljad för Fäbodtjärn i 

september. Överklagan kom från en icke markägare el. sakägare (den dialogen har funkat bra) utan 

från privatperson, ej emot gruvan utan mot processen. Bergsstaten snabba med sitt yttrande. Känns 

positivt. Vi fortsätter vårt arbete med miljötillstånd, förra veckan samråd med samebyarna, går bra. 

Mycket bra dialoger förs. Problemen – vara överens, politiska argument från andra?  

Trevlig och kul milstolpe för vårt bolag - att bli småskaligt gruvbolag från att ha varit 

prospekteringsbolag. Underprospekterat område. Lönsamhet i tidigt skede kan ge fler gruvor. 

Fäbodtjärn är vår katalysator, spännande satellitfyndigheter, borrar, kommer fortsätta borra, hittar nytt 

hela tiden i Vindelgransele.  

Finns maskiner för småskalighet men inte mycket säljs i Sverige. 

Vandelån – borra? Vi vill inte släppa än.  

Börjar titta framåt. Vad gör vi om 10, 15, 20 år? Mer info kommer när det är publikt? 

 

Anja Hagerud – Zinkgruvan Mining AB, Lundin Mining 

Freeport-McMoran vill sälja deras andel (56%) i koppar-koboltgruvan Tenke-Fungurume i 

Demokratiska republiken Kongo (DRC). Lundin Mining har en 24-procentig andel och har s.k. 

hembudsrätt som har blivit förlängd i omgångar, till 15 november. Vi får se vad som händer. (PS under 

renskrivande av detta protokoll har det blivit klart att andelen har sålts till ett kinesiskt bolag). 

I Sverige är det Zinkgruvan – bara i Zinkgruvebassängen sedan 2009, två undersökningstillstånd går ut 

(2018 resp. 2019). Satsar ännu mer på prospektering.  

75%-ig produktionsökning, ännu mer nästa år, öka takten för att hålla tioårig livslängd, öppen på 

djupet i alla delar. FoU-projekt med Boliden och Luleå (Vinnova). Vektorer för att hitta 

zinkgruvantypmineraliseringar. Kan leda till att vi flyttar ut från närområdet. 
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7. Samhällsekonomisk analys och effektuppföljning för ett tänkt Bergslagsprojekt (Bilaga 6) 

 

Erika Ingvald berättade om varför SGU arbetar med analys och uppföljning. För att svara på: 1) Hur 

väl bidrar våra aktiviteter till SGUs och samhällets mål? 2) Gör vi rätt saker på rätt sätt, i rätt tid etc.? 

3) Hur påverkar våra insatser våra intressenter? Hur arbetar SGU? – Sh-ekonomisk analys görs innan 

(modell under utveckling) – Effektuppföljning efteråt (modell färdig). Effektuppföljning är planerad 

för Barentsprojektet. En modell för sh-ekonomisk analys under utveckling som har använts för 

Bergslagsprojektet – A) Vilka är intressenter, vilka påverkas? B) Vilka konsekvenser får det för 

berörda? C) Ta fram kvantitativa eller kvalitativa mått för 1) Prospektering och gruvor, 2) Geoturism, 

3) Infrastruktur, 4) Gruvavfall och efterbehandling 

. 

8. Regeringsuppdrag till SGU – kritiska metaller (Bilaga 6) 

 

Erika Ingvald informerade om att SGU har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att undersöka 

möjligheterna för utvinning av metaller och mineral (bl.a. REE) för miljö- och teknikinnovationer i 

Sverige och Europa. Uppdraget som är en del av nyindustrialiseringsstrategin (NIST) omfattar 

kartläggning och kunskapsuppbyggnad av både primära och sekundära källor. En särskild del av 

uppdraget gäller att kartlägga de viktigaste gruvavfallsdeponierna i Bergslagen. Uppdraget kommer att 

pågå 2016–2018.  

 

9. Sveriges attraktivitet som prospekteringsland – Tillväxtanalys/Copenhagen Economics  

(Bilaga 7) 

 

Som en del av Mineralstrategin har Tillväxtanalys gett i uppdrag åt Copenhagen Economics att 

kartlägga och analysera Sveriges attraktivitet som gruvland. Sofia Nyström och Signe Rølmer på 

Copenhagen Economics redogjorde för de huvudsakliga frågeställningarna som har belysts i rapporten. 

1) Hur attraktivt är Sverige som gruvland? 2) Kan attraktiviteten förbättras? 3) Kan samhället få ut mer 

av gruvnäringen? Sverige är attraktivt och tillhör topp-3 tillsammans med Finland och Västra 

Australien. I Sverige finns väl utvecklade gruvkluster efter över 100 år av industriell samverkan och 

starka forskningsinstitut. Bra infrastruktur och stabil tillgång av (billig) el samt stor geologisk 

potential. Attraktiviteten kan dock förbättras, särskilt för s.k. juniora bolag. Merparten av 

prospekteringen i Sverige görs av två (stora) bolag. Det finns system i Kanada (Mineral Exploration 

Tax Credit) och i Australien (Exploration Development Incentive) som uppmuntrar juniora bolag att 

prospektera. Ja, bibehålla attraktiviteten och t.ex. genom s.k. Shared Value bilda partnerskap med 

lokala intressenter och samhälle att ta itu med lokala behov genom gruvprojektet. Att arbeta mer 

proaktivt – sociala konsekvensbeskrivning? 

 

Inspel från rådet 

Frågan om ersättning till mark- och sakägare under prospekteringstiden lyftes fram. En ersättning 

skulle antagligen underlätta prospektering och möjligen förbättra den sociala acceptansen för 

prospektering. 

 

10. Information från Bergsstaten (Bilaga 8) 

 

Stefan Tuoma informerade om att det är många koncessionsansökningar som handläggs på 

Bergsstaten. 18 st. i början av augusti, 14 st. per 20 oktober 2016 – 7 st. bearbetningskoncessioner i 
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Norr- och Västerbotten. Övriga i södra Sverige. Få ansökningar om undersökningstillstånd och 

förlängningar – 117 st. ansökningar om undersökningstillstånd, 66 st. ansökningar om förlängning per 

19 oktober 2016. Det fanns 624 gällande undersökningstillstånd i början av oktober 2016. Detta kan 

jämföras med 1061 st. i januari 2013. 

 

11. Övriga frågor 

 

Magnus Leijd redogjorde för den dom som meddelades av förvaltningsrätten i Falun den 29 augusti 

2016. Förvaltningsrätten upphävde Bergsstatens beslut om förlängning av undersökningstillstånd. 

Tasman har överklagat domen. Även Bergsstaten har bidragit med yttrande i överklagandet. Tolkning 

av vad som menas med ”särskilda skäl”. Det kan behövas lagförtydliganden. 

 

Jonas Wiik undrade hur framtiden för Mineralinformationskontoret i Malå ser ut. Kaj Lax och Erika 

Ingvald svarade att kontoret behöver förstärkas – bl.a. utvidgning av borrkärnearkivet behövs och 

planeras. Bra dialog med Näringsdepartementet som också nyligen har besökt kontoret och 

borrkärnearkivet. Ev. ITP planeras att hållas i Malå.  

 

 

12. Nästa möte 

 

Nästa möte bestämdes att hållas den 4 april 2017 medan mötet på hösten föreslogs att hållas den 24 

oktober 2017. Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Verksamhetsplan 2017 

Utmaningarna för SGUs avdelning 
Mineralresurser samt Bergsstaten 



Mineralresurser  

• Ökad efterfrågan på kvalificerad information                                                                                 
rörande mineralresurser från regeringskansliet har resulterat i en ökning 
av beställningar i form av beslutsunderlag och särskilda 
Regeringsuppdrag 

• Barentsprojektet  / Bergslagen                                                                                                                 
har resulterat i att den geologiska informationen i norra Sverige nu 
håller en märkbart bättre nivå än i Bergslagsregionen Vi behöver därför 
påbörja ett långsiktigt undersökningsprojekt i Bergslagsregionen, samt 
fortsatt verka för ett utökade medel för en större satsning i regionen 

• Borrkärnearkivet och borrkärnescanningsdata                                            
planera utbyggnad av borrkärnearkiv och verka för ökande användning 
av scanningsdata 

• Hantera projekt med annan finansieringskälla än 1:8                                      
(t ex ITP, EU-projekt, Nukleär beredskap) 

 



Bergsstaten 

• Bibehålla Bergsstatens samlade kompetens och upprätthålla en effektiv 
och robust verksamhet. Ingen arbetsuppgift får vara beroende av endast 
en persons kompetens och kompetensöverföring har hög prioritet.  

• Utveckla effektiva stödsystem som fungerar integrerat med varandra 
(MRR, diariesystem etc) 

• Bibehålla och i takt med ändrade förutsättningar, exempelvis domar, 
utveckla rättssäkra beslut. 

• Fortsätta möta omgivningens krav på kommunikation på ett bra sätt. 

 





Kaarina Ringstad 

Kommunikatör/projektledare 



Ett hållbart mottagande av nyanlända 
- vad kan vi göra tillsammans? 

 



Idéskiss/arbetsmaterial i tre delar: 

 

 



Idéskiss/arbetsmaterial i tre delar: 
 
 
 

 

• samarbete ”SGUs branscher” 



SGUs ”branscher” 

• Prospektering och gruvnäring 

• Bergmaterial, natursten och torv 

• Brunnsborrare 

• Sanering av förorenad mark 

• Konsultarbete – mark och vatten 



 

Arbetsmarknadens parter:  

 genomförare (branschorganisationer, fack, 
Arbetsförmedlingen, företagen m.fl.) 

 



 

SGUs roll:  

 katalysator, igångsättare & koordinator 
 

 



Kartlägga: 

Behov & möjligheter? 

+ Kompetenser & erfarenheter? 

= ”Matchmaking” 

 



 

Mer: 

• Möjliga hinder? 

• Vad behövs för typ av insatser? 

• Samarbeten? 



Dialog och  
samverkan, samverkan och samverkan 



Validering 



Idéskiss/arbetsmaterial i tre delar: 
 
 
 

 

• samarbete ”SGUs branscher” + validering 
• Digital plattform om att jobba i ”våra 

branscher” 

Miljön och lagen! 

Vad måste jag kunna för att … 





Idéskiss/arbetsmaterial i tre delar: 
 
 
 

 

• samarbete ”SGUs branscher” + validering 
• Digital plattform om att jobba i ”våra 

branscher” 
• Större projekt vid SGU: borrör och 

prospekteringsintressant arkivmaterial 



Vad händer nu 
 



… och vad vill/kan ni 



Boliden Exploration 
- Securing the Life of Mines and possibilities for growth 

 
Jonas Wiik 
Exploration Director 
Boliden Mines 



Exploration Mines Smelters 

What we do 

Why we do it 

How we do it 

Recycling 



100 years of experience of exploration 
activities 
 Exploration is the first 

step in the value chain 
 The main focus is on 

finding ores that contain 
zinc, copper, nickel and 
precious metals like gold 
and silver 
 Boliden prioritises 

exploration in close 
connection to mines, but 
also does field 
exploration 
 Target: a minimum of 10 

years’ production lifespan 
in each mining area 

 



Boliden Exploration in Brief 
 
 Good track record in finding 

deposits 
‒ ~45 different deposits 

discovered 
 Good track record in developing 

life of mines in Aitik, Garpenberg, 
the Boliden Area and Tara 

 Zinc, copper and precious metals 
 Long tradition in developing 

geophysical instruments 
 Over 30 active projects 
 Latest major discoveries – 

Rävliden in Boliden Area and 
Nautanen close to Aitik  
 



Exploration 
Safety and Environment 
 

 Target: 0 LTI and serious incidents 
 Target: 120 risk reports on safety 
 Target: 25 risk reports on 

environment 
 Traffic – education in Driving in 

winter conditions, ATV and snow 
mobile 
 Solitary work – Buddy system and 

exercises with missing person 
twice/year 
 Advanced first aid in field training 
 Drill site inspections 
 Proactive communication with land 

owners and stake holders 

 
 



Sweden 
2 331 km2  125 exploration licenses 
61 km2 91 mining concessions 

 Aitik and Norrbotten (Cu, Au, Mo) 
 Boliden Area (Zn, Cu, Pb, Au, Ag)  
 Garpenberg and Bergslagen (Zn, Cu, Pb) 
 
Irland 
1 846 km2  (59 exploration licenses) 

 Meath (Tara area) 
 

Finland 
669 km2 62 exploration licenses + reservations 
23 km2 13 mining concessions 

 Kylylahti/Outokumpu area (Cu, Ni, Au, Ag, 
Zn) 

 Kevitsa (Ni, Cu, PGE) 
 

 
 

Exploration 
Active Areas 





Tasman Metals Ltd. Flinders Resources Ltd. 

Leading Edge 
Materials Ltd. 

Tasman Metals AB Woxna Graphite AB 

Leading Edge Materials Ltd bildat i augusti 2016 genom sammanslagning av Tasman och Flinders 



Befintliga undersökningstillstånd LEM 



LEM – Assets Overview 

With key assets in the Nordic region and research partners across Europe, Leading Edge Materials 
is working to be a sustainable supplier of a range of critical raw materials. 
 
 WOXNA GRAPHITE MINE 

YXSJÖBERG TUNGSTEN PROJECT GRAPHITE MINE 

NORRA KÄRR REE PROJECT 

SWEDISH GRAPHENE PROJECT 

LEM is 100% owner of the fully built, fully permitted Woxna graphite mine and process 
facility.  One of the western world’s few graphite producers, and one of only two in Europe, 
LEM is ideally position to supply graphite to the growing lithium-ion battery market.  

graphite, high purity graphite, graphene 

tungsten, tin, beryllium, copper  

rare earth elements, nepheline, hafnium, zirconium, aluminium 

graphene 
LEM is co-investing with the European Commission on development of commercial 
graphene production.  Graphene has been manufactured using graphite from Woxna.  

LEM is 100% owner of exploration permits prospective for tungsten, including the historic 
Yxsjöberg tungsten mine which operated for more than 50 years. 

LEM is 100% owner of the Norra Kärr rare earth element (REE) project, one of the worlds 
most significant heavy REE deposits.  Norra Kärr can also be a significant supplier of a 
range of other critical metals and minerals. 

BERGBY LITHIUM PROJECT GRAPHITE MINE 
lithium, tantalum 

LEM is 100% owner of exploration permits prospective for lithium and tantalum, 
including a new high grade discovery. 



Woxna Graphite Mine - Sweden 

█ Production facility re-opened September 2014  

█ Measured and indicated resource of 7.7 M tonnes at 9.3% graphite 

█ Site previously fully permitted for high purity graphite production 

█ Test work to produce high purity graphite for emerging markets has 
been successful.  Optimization work is on-going 

█ Excellent infrastructure – road, power, ports, water and services 

█ No comparable graphite producer in TSX or ASX markets 

█ Unique ability to underpin a secure and sustainable European 
graphite supply chain.  Road access to customers, minimizes 
transport and handling costs for traditional and emerging markets 

Overview: Leading Edge Materials owns and operates one of the western world’s 
few graphite mines, in central Sweden.  The Woxna mine has been in intermittent 
operation since 1997, and is fully permitted for approximately 10,000 tonnes of 
annual graphite production.  The project includes significant high-grade mineral 
resources secured by Mining Leases. 

LEM is focussed on value-add opportunities for the Woxna graphite products, 
including battery-grade materials, expandable graphite and thermal products. 
 
 



Mining Lease  Classification Tonnes (Mt)  Graphite (“Cg”) %  

Gropabo 1 Indicated 1.5 8.8 

Mattsmyra 1 Indicated 3.4 8.4  

Kringelgruven 2 Measured 1.0 10.7 

Kringelgruven 2 Indicated 1.8 10.7 

TOTAL MEASURED 1.0 10.7 

TOTAL INDICATED 7.7 9.3 

Mining Lease  Classification Tonnes (Mt)  Graphite (“Cg”) %  

Gropabo 1 Inferred 0.7 8.7 

Mattsmyra 1 Inferred 1.2 8.4  

TOTAL INFERRED 1.9 8.5 

Woxna Graphite Mine - Resources 

These mineral resources are calculated in accordance with Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum 
(“CIM”) guidelines and reported within two National Instrument 43-101 reports with effective dates October 11, 2013 and 
March 24, 2015.  See www.sedar.ca for reports and more information.  

http://www.sedar.ca/


█ Lithium ion batteries hold 4x the energy as a lead acid and 2x the energy as a 
nickel cadmium battery by weight.  Perfect for mobile technologies. 

█ Lithium ion battery manufacturers currently use both synthetic and natural 
flake graphite (55% industry average) in manufacturing anodes.   

█ Synthetic graphite has advantages in higher and lower temperatures and 
storage life.  Natural graphite provides better energy density, higher cycle life, 
lower environmental impact and a lower cost. 

█ Graphite flake size doesn’t matter – material will be ground to finest size. 

█ Growth of the EV market is driven by price, performance, the price of fuel and 
the availability of charging infrastructure.  Performance, and reducing “range 
anxiety” is driven by the quality of the battery and its materials.   

█ The price of battery packs per KWh has fallen dramatically over the past decade 
from US$2500/KWh to now less than US$200/KWh.  Tesla is targeting 
US$100/KWh, requiring increased use of natural graphite. 

█ Anode material comprises around 10% of the total cost of a lithium ion 
battery.  >85% is produced in Asia, >50% in China.  The value of the anode 
material market is forecast to 2.5 x US$ 2.6 billion by 2025 (CAGR 10%).  

Lithium Ion Battery Basics 



emerging materials     expanding markets November 2016 

What is in a Lithium Ion Battery ? 
(Tesla) (Toyota) 

Cost 

29% 

10% 

10% 

12% 
4% 



Preparing Natural Graphite for Li Batteries 

MINING FLOTATION DRYING/ 
SCREENING SPHERONIZATION 

PURIFICATION 
(THERMAL OR 

CHEMICAL) 
COATING ANODE 

MANUFACTURE 

10% Cg 

94% Cg 

>99.9% Cg CRUCIBLES 
FOILS 

METALLURGICAL USE 
 

EXPANDABLE GRAPHITE 
CEMENT PRODUCTS 

NUCLEAR APPLICATIONS 
SPECIALTY LUBRICANTS 

3D PRINTABLE MATERIALS 
COMPOSITE PLASTICS 

FIRE RETARDANTS 
ABSORPTION PRODUCTS 

US$700/t US$4000/t US$2000/t US$8000/t 

PURIFICATION 
(CHEMICAL) BATTERY MATERIALS BATTERY MATERIALS 

>99.95% Cg 

CONDUCTIVE INKS 
CONDUCTIVE DYES 
METAL COATINGS – REBAR, TYRES 
UNTRAFILTRATION 
PAINT ADDITIVES 
ACTIVATED CARBON 
 

PANASONIC  
SANYO 

A123 SYSTEMS (USA) 
SBLIMOTIVE 

LG CHEM 
AESC (JAPAN) 

GS YUASA   
SAMSUNG SDI 

HITACHI MAXWELL 
BDY (CHINA) 

> US$2000/t 



What We Want to Achieve 

MINING FLOTATION DRYING/ 
SCREENING SPHERONIZATION 

PURIFICATION 
(THERMAL OR 

CHEMICAL) 
COATING ANODE 

MANUFACTURE 

>99.9% Cg 

EXPANDABLE GRAPHITE 
CEMENT PRODUCTS 

NUCLEAR APPLICATIONS 
SPECIALTY LUBRICANTS 

3D PRINTABLE MATERIALS 
COMPOSITE PLASTICS 

FIRE RETARDANTS 
ABSORPTION PRODUCTS 

US$700/t US$4000/t US$2000/t US$8000/t 

PURIFICATION 
(CHEMICAL) BATTERY MATERIALS BATTERY MATERIALS 

>99.95% Cg 

CONDUCTIVE INKS 
CONDUCTIVE DYES 
METAL COATINGS – REBAR, TYRES 
UNTRAFILTRATION 
PAINT ADDITIVES 
ACTIVATED CARBON 
 

PANASONIC  
SANYO 

A123 SYSTEMS (USA) 
SBLIMOTIVE 

LG CHEM 
AESC (JAPAN) 

GS YUASA   
SAMSUNG SDI 

HITACHI MAXWELL 
BDY (CHINA) 

> US$2000/t 

Potential Research Partners 
Münster Electrochemical Energy Technology (MEET) 
 
Center for Solar Energy and Hydrogen Research 
Baden-Württemberg (ZSW) 
 
Ångström Advanced Battery Centre 
 
Energy Innovation Centre – Warrick University 
 
RS2E - for Réseau sur le stockage électrochimique 
de l’énergie 
 
RISE Research Institute of Sweden AB 
 
Delft University of Technology 
 
University of Minho, Portugal.  Sustainable 
Construction Group 
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• Agnico Eagle Mines Limited är ett 
internationellt gruvbolag med 
gruvverksamhet i Finland, Kanada och 
Mexico, Agnico Eagle har 
malmletningsproket i dessa länder samt i 
USA och Sverige. 
 

• Agnico Eagle Sweden AB är ett helägt 
dotterbolag till Agnico Eagle Mines Limited 
 

 Projekt är huvudsakligen 100% ägda 
 

 Verksam i regioner med lång historia  av 
gruvverksamhet och låg politisk risk 

Canada 
Toronto, HQ 

Agnico Eagle Mines Limited 
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• 55 km norr om Kittilä 
 

• 900 km norr om Helsingfors 
 

• Utmärkt infrastruktur: vägar, flygfält  
 

Infrastruktur 

 

Kittilä Mine  

Barsele 

Kittilä Mine 
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• Kittila had proven and probable gold reserves of 4.4 Moz comprised of 28 million tonnes of 
ore grading 4.80 g/t Au, as of December 31, 2015.  
 

• Total Mes. + Ind. Resources = 1,55 Moz at 3.02g/t and total Inf. 1,76 Moz at 4.64 g/t 

 

• Q1-Q3 2016, payable gold production totalled 149,171 ounces  
     at a total cash cost per ounce of $712 on a by-product basis.  

 
 

• Q1-Q3 2016, the mill processed an average of 4,621  
     tonnes/day, with mine-site costs of €75 per tonne. 

Kittilä Mine 
Reserves and resources 
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Sisar Zone, was discovered by exploration drilling in 2015. The Sisar Zone is located to the east of the main 
Kittila ore zone. The Sisar Zone could potentially provide an additional source of underground ore to the Kittila 
mill. 

Kittilä Mine 
Sisar Zone 
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Barsele Guld Project 

 Juni 2015, Agnico Eagle förvärvar 55% i Barsele projektet från Orex Minerals. 
(Orex Minerals flyttade senare sin del i projektet till Barsele Minerals Corp.).  

  
 Agnico Eagle kan ytterligare erhålla 15% i projektet genom att utföra en 

genomförbarhetsstudie (pre-feasibility study). 
 

 Agnico Eagle är projektets operatör. 
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Barsele Guld Project 

 

Utförda, påbörjade arbeten 
 

• Strukturgeologiska berggrundskarteringar vid Barselefyndigheten 
 

• 75 borrhål (ca 28 000m) har borrades under perioden oktober 2015 till September 2016 
 

• Geofysiska mätningar för att undersöka potentialen mot djupet 
 

• Miljö-, och geotekniska studier. 
 

• Pluggning kapning av gamla borrhål 
 

• Regional berggrundskartering samt provtagningar 
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2015-2016 Drilling Exploration Barsele 
Longitudal profile (looking north) 

 Drilling has connected the Central Zone with the Skirasen Zone.  Combined strike length of 
approximately 1,400 metres, extends from surface to a depth of at least 540 metres and 
ranges in width from ten to 150 metres.  
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2015-2016 Drilling Exploration Barsele 
 

• Recent exploration drilling in the Avan Zone has identified a new gold trend at depth, some 
200 to 485  metres below previous Avan Zone intercepts, about 1,250 metres northwest of the 
core of the Central Zone.  
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Barsele Gold Project 

 

• AES har sedan starten hösten 2015 besiktigat 180 gamla borrplatser, 117gamla borrör som 
var för långa har kapats. AES arbetar kontinuerligt med att besiktiga, kapa och plugga 
gamla läckande borrhål som borrats av tidigare bolag.  
 

• 35 gamla läckande borrhål pluggats och detta arbete fortsätter kontinuerligt.  
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Barsele Guld Project 

 

• Under 2016 planerar Agnico spendera ca 65 miljoner sek (7.5M $US) på prospektering för att 
ytterligare utvärdera mineralpotentialen i området.    
 

• Detta innefattar ca borrning, miljöstudier, geofysikmätningar och moränprovtagning. 

TACK ! 



Samhällsekonomisk analys och 
effektuppföljning 

Erika Ingvald, enhetschef, 
Mineralinformation och gruvnäring 

 



Varför? För att svara på frågor som: 

• Hur väl bidrar våra aktiviteter till SGUs och 
samhällets mål? 

 

• Gör vi rätt saker? Gör vi rätt saker på rätt sätt, i 
rätt tid etc? 

 

• Hur påverkar våra insatser våra intressenter? 



Hur? Projektmodell 

• Granskningskommitte 

 

– Sh-ekonomisk analys innan (modell under 
utveckling) 

– Effektuppföljning efteråt (modell färdig) 



Vad har vi gjort hittills? 

• En modell för effektutvärdering är framtagen 
 Götalandsbanan – klar  

 Remissverksamheten – föreslagen  
Hav-projektet Hållbar havsplanering - effektmått 
redovisade 
Barents – planering påbörjad  

• En modell för sh-ekonomisk analys under 
utveckling , testad för  Bergslagsprojektet 

 



Bergslagsprojektet 

• Vilka är intressenter, vilka påverkas? 

• Vilka konsekvenser får det för berörda? 

• Ta fram kvantitativa eller kvalitativa mått 

– Prospektering och gruvor 

– Geoturism 

– Infrastruktur 

– Gruvavfall och efterbehandling  



 



 



Utbildning och omvärldsbevakning 

• Internutbildning  

 

• Enas om definitioner och begrepp 

 

• Hur jobbar andra myndigheter? NV, HaV m fl 

 

 



2017 

• Implementering i det löpande arbetet 

 



Kartläggning av KRITISKA METALLER 

Germanium - Germanit 

Gallium i vacuum Fosfater 

Flusspat 



Befolkningstillväxt, samhällsutveckling 



Över 1700 ton metaller o mineral per person: 

14  ton  salt 
9,7  ton  leror 
0,35  ton  zink 
775  ton  sten, sand, grus 
350 000  liter  petroleumprodukter 
0,6  ton  koppar 
81  gram  guld 
10,6  ton  fosfat 
267  ton  kol 
0,387  ton  bly 
2,710  ton  bauxit   
14,95  ton  järn 
33,1  ton  cement 
163 000   kubikmeter naturgas 
30,335  ton  andra mineral och metaller 
 
Källa: Mineral Information Institute, www.mil.org 



CIRKULÄR 
EKONOMI 
 
+ 
 
EUs enorma 
importbehov 



Regeringsuppdrag om kritiska 
metaller 



SVERIGES
ATTRAKTIVITET
SOM GRUVLAND
Prospekteringsspecial
Sofia Nyström och Signe Rølmer
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Agenda
• How attractive is Swedish mining?

• Can it be improved?

• Can society also get more out of mining…?

3



Swedish mining is attractive
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• Good physical potential for iron, zinc, silver and REE
• Accessible energy and good infrastructure
• Good framwork conditions
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Physical potential
Ranking

Sweden Finland Ireland WA Ontario Nunavut Brazil

Iron High Medium Low High Medium High Medium

Silver High High High High High Medel Medium

Zinc High High High High High Medel High

REE Medium Low Low High Medium Low Medium

Overall 
ranking 2 3 4 1 3 4 5

● The assessment of the physical potential is based only upon iron, silver, zinc and 
REE

● Sweden is very attractive
● The most attractive region is Western Australia



Best practices mineral potential and 
prospecting budgets

6



Agenda
• How attractive is Swedish mining?

• Can it be improved?

• Can society also get more out of mining…?
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Too little exploration in Sweden?
Exploration budgets 2015

Note: Non-ferrous exploration only. Junior: revenue <$50 mn, Intermediate: $50 mn<revenue<$500 mn, Major: 
revenue>$500 mn. Majors in Sweden: Boliden Minerals, Lundin Mining Corporation, Agnico Eagle Mines Limited. 
Intermediate: Dragon Mining Limited, Mandalay Resources Corporation.  

Source: SNL database
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Different tax treatment of juniors and 
majors
Illustrative cash flow of a mine over the entire life time

Exploration Exploitation Closure

Taxable income No taxable 
income. 

Note: Black bars illustrate cash in- or outflows representing either revenue or costs. Blue bars illustrate tax payments which only occurs in the 
exploitation/production phase. 

Source: Copenhagen Economics’ model mine



Mineral Exploration Tax Credit (METC)
The system consists of so-called flow-through 
shares: Losses/investment in early stage 
exploration can be transferred to investors to be 
deducted in their income to reduce or eliminate 
tax liabilities

Federal level provides an additional 15% credit 
which might be increased with similar  combinable 
schemes in the provinces, e.g. Ontario (+5%)

Exploration Development Incentive
Enabling junior exploration companies doing 
greenfield exploration to pass on to Australian 
shareholders a proportion of exploration 
expenditure in the form of a tax credit. (by 
Canadian example) This expenditure would have 
previously been held as a 'loss' until such time as it 
was able to claim that loss as a tax deduction 
(hence not relevant if project never advanced to 
mining)

Sources: Government of Canada; http://www.nrcan.gc.ca/mining-materials/taxation/8874; http://www.pdac.ca/docs/default-source/public-affairs/finance-
taxation/compilation-of-financial-incentives-for-mineral-exploration-in-canada-may-2015.pdf?sfvrsn=6 ; EY Canada Mining Tax Alert 2016 Issue No. 14

Government of Australia; https://www.ato.gov.au/business/exploration-development-incentive/ and 
http://www.treasury.gov.au/PublicationsAndMedia/Publications/2012/Business-Tax-Working-Group-Final-Report/Final-Report-on-the-Tax-Treatment-of-Losses/Chapter-4-

Loss-carry-forward. 
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• CAD 5.5 billion have been raised 
through flow-through shares since 2006 
(PDAC 2015 Annual report) 

• Prior to the introduction in Australia, 
KPMG estimated a net change in 
annual taxation revenue from AUD -72 
to +283m (2011-2012 terms), where -
72m correspond to a situation where 
no additional discoveries are made
(KPMG (2013) : Impact of the Mineral Exploration Tax Credit (METC), p. ii 
http://www.amec.org.au/download/KPMG_METC_final%20report_25072013.pdf)

Sweden could do more to incentivise 
junior exploration
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Rising opposition against mining in the 
Nordics?
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• Form partnerships with local 
stakeholders and community 
to address local needs 
through project

• A role for a social impact 
assessment in Sweden?

Shared Value holds real perspectives for 
community and business
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• How attractive is Swedish mining?
• In the top three, building on years of cluster 

cooperation

• Can it be improved?
• Yes, incentivize juniors to explore for minerals outside 

the scope of the two majors. Learn from CAN and AUS

• Can society also get more out of mining…?
• Yes, maintain attractiveness and increase local value 

through a Shared Value setup. Today, great risk in 
increasing royalty with limited upside. 

Agenda

Mineral Exploration 
Tax Credit (METC)
• Flow-through shares

WA

FISE

IR ON NU BZ
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BERGSSTATEN – LÄGESRAPPORT 
Prospekteringsrådet  den 1 nov 2016 

 



 Många koncessionsansökningar 
 
 
18 st i början av augusti 
14 st den 20 oktober  

 

  

  

 

 

 

 



4 avslutade under hösten: 

• Malmberget K nr 6 (LKAB)  
– inget överklagande 

 

•  Fäbodtjärn K nr 1 (Botnia Expl Holding AB) 
- ett överklagande 

 

• Rakkurijärvi K nr 1 (Avalon Minerals Adak AB) 

-återkallad 

 

• Tapuli K nr 3 (Northland Resources AB) 
-återkallad 



7 pågående  i Norrbotten o Västerbotten: 

• Malmberget K nr 6 (LKAB) 

• Häbbersfors K nr 7 (Björkdalsgruvan AB) 

• Kiirunavaara K nr 5 (LKAB) 

• Laver K nr 1 (Boliden Mineral AB) 

• Kallak K nr 1 (Jokkmokk Iron Mines AB) 

• Viscaria K nr 7 (Avalon Minerals Viscaria AB) 

• Eva K nr 1 (Copperstone Resources AB) 

 



7 pågående i södra Sverige: 

• Blötbergsgruvan K nr 2 (Nordic Iron Ore AB) 

• Kringelgruvan K nr 1 (Woxna Graphite AB)  

• Västansjö K nr 1 (Boliden Mineral AB) 

• Bläckmyran K nr 1 (Svenska Vanadin AB) 

• Södra Väsmanfältet K nr 1 (Nordic Iron Ore AB) 

• Vindfall K nr 1 (Wiking Mineral AB) 

• Norra Kärr K nr 1 (Tasman Metals AB) 

 



Få ansökningar om undersökningstillstånd 
och förlängningar. 

Perioden 1/1-19/10: 

 

2016  2015  2012  

117  90  177   UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND 

    

66  135  240 FÖRLÄNGNINGAR  



624 gällande undersöknings- 
tillstånd i början av oktober. 

   
1061 i januari 2013 

 
 
Minus 437 st (-41%) 
 
 
 
 



                                 TACK! 
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