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Brösarp, 2020-03-02 

Till de näringspolitiska och miljöpolitiska talespersonerna för januaripartierna  

Hej,  

Jag är ordförande för nätverket vetoNu som bildades 2018 i samband med inmutningen av 22 000 
hektar av Skånes landskap och jordbruksmark i syfte att undersöka förekomsten av vanadin i 
alunskiffer. Denna metall används huvudsakligen till stållegeringar, men har något vilseledande 
omtalats i media enbart som en ”batterimetall”. Vår närmiljö är hotad av en eventuell gruvdrift och 
dess effekter. Omkring 4 000 hushåll samt otaliga företag, inte minst inom lantbruks- och 
livsmedelssektorn och turistnäringen lever nu i en oviss framtid. Denna osäkerhet hämmar 
investeringsviljan och redan i det här skedet har ovissheten visat sig hämma fastighetsmarknaden i 
det inmutade området.  

I Skåne har vi upplevt en bred och partiöverskridande enighet på kommunal-, region- och skånsk 
rikspolitisk nivå som kräver stopp för det aktuella prospekteringsprojektet och förespråkar en 
lagändring som ger lokalpolitiken inflytande i beslutsprocessen. Utöver det har januaripartierna 
kommit överens om punkt 33 i den gemensamma överenskommelsen som innehåller följande 
skrivning: regelverket för när utvinning av mineraler får ske från alunskiffer skärps (Utredning 2019-
2020. Ny lagstiftning från 1 januari 2022).  

Vadd vi har förstått från näringsministerns uttalanden, dels på branschorganisationen Svemins 
Höstmöte 2019 och dels på TV4 den 19 februari i år, pågår även förberedelser för en större statlig 
utredning av tillståndsprocesserna i minerallagen.  

Tilltron till politikens förmåga att lösa samhällsproblem kräver de enskilda partiernas ståndpunkter i 

dessa frågor.  

Vi vill veta vilka utredningsdirektiv ni förespråkar, dels vad gäller utvinning ur alunskiffer, dels för 

tillståndsprocesserna i allmänhet och hur enskildas rättigheter ska skyddas. Era inkomna svar 

kommer att publiceras efterhand på vår hemsida. Vi ber er därför vänligen att återkoppla till oss 

senast den 16 mars 2019 och redogöra för hur ni verkar för att ändra minerallagen och vilka 

utredningsdirektiv ni förespråkar.  

Vi utgår också ifrån att ni går vidare med de demokratiskt framtagna besluten som redan fattats på 
era respektive partiers riksstämmor/kongresser och som gett en tydlig viljeinriktning för en ändring 
av minerallagen.  

Under tiden får ni gärna göra som hittills drygt 16 000 personer, nämligen skriva på vår 

namninsamling på vår hemsida. 

Vänligen, 

Anita Ullmann 

Ordförande 

vetoNu 
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