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Sammanträde med SGU:s gruvnäringsråd den 21 mars 2014 
 

Generaldirektör Lena Söderberg hälsade alla välkomna och rådets ledamöter presenterade sig. 

 

 

1. Kunskapsprojektet  

 

Kaj Lax presenterade projektet, som utgör en del av SGUs uppdrag inom mineralstrategin. 

Projektledare är Kaarina Ringstad. Projektet har ett folkbildande perspektiv och dess huvudsakliga 

inriktning är att öka kunskapen om geologins betydelse i samhället för t.ex. myndigheters 

beslutsfattande samt för framtida rekrytering inom ämnesområdet . I uppdraget ingår att aktivt 

involvera externa intressenter. Uppdraget ska pågå i tre år, och avsikten är att därefter om möjligt 

fortsätta arbetet i nära samverkan med andra intressenter.   

 

Projektupplägget är i korthet: kartläggning av dagsläget, skapa mötesplatser, bygga upp nätverk 

med "ambassadörer", utbilda lärare, bredda Mineraljakten, m.m.  SGU vill gärna ha idéer på 

aktiviteter och andra åtgärder som kan bidra till arbetet.  Per-Erik tipsade om att Teknikens Hus i 

Luleå kan bidra genom dess enkla geologiutbildningar för skolbarn. Appar, spel, filmer mm är 

också ett sätt att öka geologins synlighet i det offentliga rummet. Pertti informerade om att LTU 

utvecklar sådana. Projektledare Kaarina tar tacksamt emot idéer och tips (kaarina.ringstad@sgu.se).  

 

 

2. Föregående mötesanteckningar 

 

Inga synpunkter framfördes och dessa lades till handlingarna.  
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3. SWOT-analys som en del i framtagande av verksamhetsstrategin  

 

Per Klingbjer redogjorde för den verksamhetsstrategi som SGU ska ta fram avseende en framåtsikt 

på 3-5 år.  Han presenterade en grov struktur omfattande analyser av nuläget och omvärlden samt 

internanalys och GAP-analys. Arbetet ska vara klart 2014.  

 

SGU har tänkt nyttja sina råd i det förberedande arbetet. Mycket arbete sker internt, men också 

enkäter kommer att skickas ut till användare och intressenter. Verksamhetsstrategin kommer att bli 

en punkt på alla rådsmöten under 2014. Gruvnäringsrådet delades därefter upp i två grupper och 

fick som en inledande del i SWOT-analysen i uppgift att föra diskussioner kring ett par områden där 

rådets ledamöter idag saknar SGUs aktiviteter och engagemang. Resultaten av gruppdiskussionerna 

redovisades. En kort diskussion följde där t.ex. Håkan tog upp frågan om när ska SGU gå in i 

prövningar. En annan sak som ventilerades kort var tydlighet i ägardirektiven för SGU. Lena 

informerade om att den verksamhetsstrategi som tas fram kommer att revideras årligen med 

utgångspunkt av vad som sker i omvärlden. 

 

4. Lägesrapport projekt Barents och borrkärneskanningen  

 

Kaj informerade om att båda projekten går som planerat. Det finns ett antal färska rapporter från 

Barentsprojektet på SGUs hemsida. Det ska anordnas en workshop i höst där resultaten från 

Barentsprojektet kommer att presenteras.  

Borrkärneskanningen påbörjas i sommar och kommer att pågå en bit in på nästa år. Behandlade data 

kommer att läggas ut på SGUs hemsida med förväntad start i höst. Det har efterfrågats 

möjligheterna till studiebesök vid skanningsarbetet i Malå och ett par sådana planeras att göras 

under hösten. 

 

Kaj informerade också om att SGU undersöker förutsättningarna att, efter Barentsprojektet, starta 

ett Bergslagsprojekt med liknande upplägg som Barentsprojektet.  

 

5. Årets koncessioner, beslutade och ansökta  

 

Åsa redovisade siffror för antal beviljade undersökningstillstånd under flera års tid. 2013 var 

ansökningarna och de beviljade tillstånden betydligt färre än tidigare år. Beslut togs om 130 

undersökningstillstånd och 5 bearbetningskoncessioner under 2013. I år har två 

bearbetningskoncessioner behandlats, varav en har avslagits. Ytterligare 7 ansökningar om 

bearbetningskoncession ligger för närvarande inne hos Bergsstaten.  

 

Vid nästa möte med Gruvnäringsrådet kommer Åsa redogöra för Regeringspropositionen med 

förslag till ändringar i minerallagen, vilka avses att börja gälla från första augusti 2014. 

 

 

6. Övriga frågor samt information från rådets ledamöter 

 

Margaretha Groth berättade kort om aktuella forskningsprogram som kommer att utlysas.  

Länkar till dessa är:  

a) Strategiska innovationsprogram för gruv- och metallutvinnande industri:  

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-

innovationsprogrammet-for-Gruv-och-Metallutvinning/ 

b) Internationella utlysningar inom ERA-MIN: http://www.era-min-eu.org/ 

 

http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-Gruv-och-Metallutvinning/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/Strategiska-innovationsprogrammet-for-Gruv-och-Metallutvinning/
http://www.era-min-eu.org/
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Rikard informerade om att IVL kommer att starta upp ett projekt om metoder att ta fram underlag 

för prövning av gruvverksamhet. Naturvårdsverket, HAV, LKAB och Boliden ska ingå i ett råd. 

IVL och gruvbolag ska vara operativa i projektet, myndigheter ska ingå i en referensgrupp. Därpå 

följde en kort diskussion om varför inte SGU var inbjuden att delta. Rikard återkommer med 

kontaktuppgifter till IVL.  

 

Kaj informerade om att SGU kommer att gå in med en ansökan till EU om att vara koordinator i 

projektet MinArea 2020, som handlar om verktyg för att kunna skydda viktiga mineralresurser.  

SGU kan bidra med erfarenheter från våra arbeten med riksintressen för mineralfyndigheter. Ett 30-

tal intressenter har knutits till projektet (geologiska undersökningar, bolag, universitet). Ansökan 

ska vara inne 8 april.  I Sverige pågår just nu en utredning om riksintressen, kan vara intressant för 

gruvnäringsrådet att ta del av senare.  

 

Kaj uppmanade slutligen ledamöterna om att anmäla sig till Mineralforum den 28 april.  

 

 

7. Kommande möten 

 

SGU återkommer med en ”doodle” med förslag till mötesdatum för resten av året.  

 

 

8. Mötets avslutande 

 

Lena Söderberg avslutade mötet. 

 

 

 

Minnesanteckningarna förda av Justeras 

 

 

 

Jan-Olof Arnbom Lena Söderberg 


