Österlen – ett gammalt kulturlandskap med hållbara näringar för framtida generationer.
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Den svenska gruvan – en tickande bomb
Svemin, gruvindustrins branschorganisation, har startat en kampanj som kallas Den Svenska
Gruvan. Med hjälp av en reklambyrå lovsjunger de den svenska gruvindustrin på alla
möjliga och omöjliga sätt. Så överdrivet att de flesta som läser inser att det saknas en stor och
avgörande del när det gäller att beskriva detta ämne.
Mineral och metaller ska enligt Swemin letas upp, brytas, processas och säljas. Det ska göras
på ett miljövänligt sätt med tyngdpunkt på hållbarhet och klimatansvar. Processerna som
utlovas är så effektiva att gruvorna kallas gröna gruvor och Sverige ligger i framkant vad
gäller miljövänlig och säker gruvindustri.
Historiska gruvor i Sverige
Järnmalsgruvor
Övriga metallgruvor

Beviljade och ansökta gruvor idag i Sverige.

Källa: SGU

Källa: SGU

Tjänstemän från den svenska myndigheten
Invest in Sweden Agency reser jorden runt
och lockar utländska prospekteringsbolag
genom att peka på fördelarna av att
starta gruvor här: god infrastruktur och
goda kommunikationer, en för bolagen
gynnsam minerallag som lätt ger
undersökningstillstånd, en extremt låg
avgift som gruvbolaget ska betala för bruten
mineral och hjälp med kunskap om geologin
i aktuellt område. Och allt detta i ett land

Urgammal industri
Gruvindustrin i landet är urgammal. Här
har funnits tusentals små och stora gruvor
över hela landet med tyngdpunkt i Svealand
och Norrland. Vid inventering bara i
Dalarna räknar man upp ett 50-tal nedlagda
och aktiva gruvor.
Kartorna ovan visar hur tätt gruvorna
har legat i Bergslagen och hur mycket
av landets areal som är inmutat för
prospektering av bolag från hela världen.
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miljöfarliga beståndsdelar samt kemikalier
från processerna som måste deponeras och
övervakas.
Men utredningen pekar inte mot ett
förbud utan konstaterar att …
…eftersom sökanden av
bearbetningskoncession måste kunna
presentera en plan för bearbetningen och
därmed kunna presentera en metod som kan
godtas enligt dagens mått.
Utredarna konstaterar att det finns
kunskapsluckor om vilka metoder som vore
bäst att använda och lämnar därför flera
förslag på hur kunskapen om utvinning ur
alunskiffrar kan förbättras. Utredningen
innehåller några förslag i skärpande riktning.
Bland annat föreslås att man inför ett
lämplighetskrav för den som ansöker om
bearbetningskoncession för alunskiffer,
och att sökanden bifogar en plan för den
planerade verksamheten.
Har man inte krävt det tidigare?

utan risk för nationalisering av gruvan efter
några år. Sverige ansågs för några år sedan av
dessa anledningar vara det 4:e bästa landet i
världen att bedriva gruvdrift i.
Av EU:s förbrukning av metaller bidrog
Sverige under 2019 med följande råvaror
– järnmalm 92%, bly 39%, zink 37%, guld
23%, silver 20% och koppar 10%. Och
Sverige är ett land med endast 2% av
EU:s invånare. Dessutom har gruv- och
prospekteringsbolag från hela världen 600
gällande inmutningar i vårt land.
Men trots detta anser gruvnäringen att
Norden är underprospekterat och att vi
borde ta ett större ansvar.

Alunskifferutredning 2020
Under hösten 2020 har en grupp experter
från gruvindustri, forskningsvärld,
departement och naturskyddsförening
arbetat med en utredning om brytning av
alunskiffer i landet.
En kontroversiell bergart som på grund
av sitt komplexa innehåll av miljöfarliga
låghaltiga beståndsdelar måste särbehandlas.
Redan för några år sedan förbjöds anrikning
av uran ur alunskiffer. Denna utredning
skulle bland annat ta ställning till om
alunskiffer överhuvudtaget kan användas
för framställning metaller och andra
ämnen utan att skapa stora och långsiktiga
miljöproblem.

Alunskiffern speciell
Alunskiffer är en sedimentär bergart som
bildats på botten av ett hav där rester av djur
och växter, bottenmaterial, eroderat material
från floder och översvämningar lagrats in
under lång tid. I skiffern finns mycket svavel
och kerogen – ett kolliknande ämne. Men
också uran, tungmetaller, arsenik, vanadin
och andra låghaltiga beståndsdelar
Vilka miljöproblem kan då uppstå i en
skifferbrytning? I de flesta gruvor måste det
mineral man bryter krossas och malas för
att kunna frigöra och anrika den önskade
metallen. Finmalningen gör att mineralets
fria yta ökar tusenfalt och genom tillsättning
av syror och kemikalier kan den lakprocess
som frigör metallen bli mer effektiv. För
låghaltiga metaller som uran eller vanadin
kan man i bästa fall få loss 0,5%. Oberoende
av process får man då kvar 99,5% av den
brutna alunskiffern i form av en finmalen

Historiska rön finns
Tidigare erfarenheter av gruvdrift i svensk
alunskiffer har visat att processen för
utvinning är problematisk och våra främsta
experter på alunskiffer menar att det inte
finns någon fungerande process idag på
grund av miljöproblemen. Oavsett vilken
utvinningsmetod man använder och hur
sluten processen än är står man efteråt med
en lika stor mängd finmald alunskiffer som
man bröt ur dagbrottet.
En lakrest med alla alunskifferns
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sörja som förutom skifferns alla ingredienser
av svavel, kerogen, giftiga tungmetaller och
uran innehåller lakningssyran och andra
kemikalier.
För att få fram 1 ton vanadin måste alltså
200 ton alunskiffer brytas vilket kräver stora
arealer dagbrott i landskapet. Och då skapas
också 199 ton miljöfarliga lakrester som
måste deponeras i landskapet.

Aktiebolag
som borde ha
alla resurser att
minimera sina
miljöproblem och
säkerhetsrisker, inte
anställa barn samt
välja att avlöna
sina arbetare på
en normal nivå
om aktieägarna så
tillåter.

Dammar hotar grundvattnet
Sådana lakrester hamnar till att börja med i
så kallade sandmagasin som finns i de flesta
gruvor i världen som bryter till exempel
koppar, zink, nickel, guld, silver med mera.
Sanddammar kan brista och förorsaka
stora skador i omgivningen främst genom
att förorena vattendrag, våtmarker och
åkermark.
Men de utgör också ett hot för
grundvattnet och de måste övervakas och
hanteras under mycket lång tid.

måste ske under mycket lång tid.
Enligt Svemin är svensk gruvnäring säker,
miljövänlig och hållbar. Och enligt det bolag
som nu prospekterar för vanadinbrytning i
sydöstra Skåne ska det bli små gröna gruvor
som inte sätter några spår i naturen efter
avslutad brytning.

Gamla synder kostar ännu
I gamla gruvor lämnades gruvområdet
ofta utan återställning vilket nu tvingar
myndigheterna att satsa miljarder av
skattebetalarnas pengar på sanering och
framtida bevakning.
Idag åläggs gruvbolagen att efter planerad
brytning eller konkurs återställa och sanera
gruvområdet och till detta ska det finnas
avsatt kapital. Vid kontroll av några gruvor i
Sverige visar det sig att de avsatta beloppen
inte på något sätt står i proportion till den
verkliga återställningskostnaden.

Bolagen har resuser
Nu vill jag visa hur det ser ut kring gruvor
som arbetar med lakningsprocesser och
som hanterar lakrester i bland annat
sandmagasin. I Sverige och utomlands. Det
kan gälla gruvor som bryter koppar, zink,
bly, guld, silver, nickel, uran med mera.
De flesta gruvorna ägs av stora
internationella gruvbolag från bland annat
Kanada, Australien, USA, Brasilien, Kina,
Ryssland och Sverige. Aktiebolag som
borde ha alla resurser att minimera sina
miljöproblem och säkerhetsrisker, inte
anställa barn samt välja att avlöna sina
arbetare på en normal nivå om aktieägarna
så tillåter.

Kostsam övervakning
För till exempel gruvorna i Blaikenområdet
hade Scanmining avsatt 2,3 miljoner kr
för återställning – det beräknas nu av
myndigheterna att det behövs 400 miljoner
kronor för att städa upp, säkra magasinerade
restprodukter och övervaka framtida risker
för utsläpp. En kostsam övervakning som
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Befintliga gruvor i Sverige
Dannemora

Dannemora gruva 4,2 kvadratkilometer.

Sandmagasin 33 hektar.

Dannemora var en betydande
järnmalmsgruva nära Dalälven under
cirka 500 år. Det var landets största
järnmalmsgruva fram till 1900. Sedan avtog
brytningen tills gruvan lades ner 1992.
Nystart igen 2008 med ny ägare för att
redan 2015 gå i konkurs.
Det omfattande gruvområdet intill
Dalälven har undersökts och klassats
som Riskgrupp1 enligt MIFO fas 1.
Det förekommer eller finns risk för stora

mängder av föroreningar med hög eller
mycket hög farlighet inom gruvområdet.
Detta gäller bland annat metaller men
framför allt arsenik. Påverkan av metaller
och arsenik har också konstaterats i
recipienter, sediment och bottenfauna
i området. En sanering skulle kosta
hundratals miljoner kronor att genomföra.
Söderfors har en liknande historia och
påverkar nu och i många år framåt vattnet i
Dalälven.

Garpenberg

Garpenberg gruvområde 5,4 kvadratkilometer.

Sandmagasin 2,7 kvadratkilometer .

Gruvdrift har förekommit i Garpenberg i
över 700 år och namnet härleds från de
tyska garpar som kom hit för att utveckla
gruvdrift och utvinning av metaller
i kopparhårdmalmen som förekom i
området. På 1930-talet hittades ”Den stora
Strandmalmen” – en komplexmalm ur vilken
Boliden från 1957 utvann flera metaller.

1962 hittades i närheten silverhaltig
komplexmalm där utvinning av zink, silver
och bly startade 1972. Från tidigt 2000tal var sulfidmalmen med sitt innehåll av
koppar, bly, zink, silver och guld aktuell
vilket gjorde Garpenberg till Bolidens mest
lönsamma gruva.
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Zinkgruvan

Zinkgruvan gruvområde 4,2 kvadratkilometer.

Sandmagasin 2,5 kvadratkilometer.

Zinkgruvan vid Askersund är en aktiv gruva
med lång historia. Brytning sker under
jord på 350 – 1350 meters djup. Årligen
bryts cirka 1,5 miljoner ton malm som
krossas och hissas upp. Sedan mals malmen
ner till millimeterstora partiklar som i en
flotationsprocess med kemikalier, vatten och
luft skiljer av det nu flytande mineralet från
gråberget. Skummet med mineralet filtreras
och pressas vilket ger ett torrare, finkornigt
koncentrat av metallen zink.
Avfallet från processen deponeras i
sandmagasin på grund av sitt miljöfarliga
innehåll och detta har i senare tid lagts i
Enemossen. Den kunde för några år sedan
ta emot ytterligare 12 miljoner kubikmeter

förorenad sand och bolaget har ansökt om
tillstånd att få utnyttja Hemsjön för fortsatt
deponering. Bolaget menar i sin ansökan
att ”vattendragen som avvattnar Hemsjön
mot öster och Motala ström påverkas i
begränsad utsträckning tack vare lämpliga
försiktighetsmått”.
Men ett flertal myndigheter kräver
ytterligare utredningar och trovärdiga
åtgärder inför en deponi i Hemsjön. Bland
dessa är SIG, SGU, MSB, HAV, LST
Östergötland och Naturskyddsföreningen.
Under gruvans långa historia har flera gamla
deponier placerats i andra våtmarker med
avrinning mot sjön Vättern!

Gruvhål i marken.

Vattenfyllda öppna hål.

Återställning.

Gamla gruvlaven.
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Onslunda
flera stora och djupa vattenfyllda hål där
folk och fä i skogen kunde ramla ner. Efter
påtryckningar sattes ett enkelt staket upp
vilket enligt gällande regler bekostades av
polisen.
Under åren har också gruvområdet sålts
till en annan ägare som nu har fått ta över
och hantera gruvbolagets missar. Hur är
detta möjligt – var ligger ansvaret?

Onslunda är en liten gruva på Österlen i
Skåne där Boliden från 1940 bröt flusspat
i underjordiska orter som stöttades med
träpålar. Efter en dödsolycka och dålig
lönsamhet lades gruvan ner på 50-talet
och fick förfalla utan återställning.
Gruvgångarnas stöttor ruttnade snart och
marken gav vika. Orterna fylldes av rasande
material och vatten. I marken uppstod

Inventering i Bergslagen

Båtabogruvan.

gruvhål eller gruvhål med undermåliga
stängsel utgör en stor fara i naturen. Det
används för deponering av skrot och sopor
och dålig kartering av gamla gruvgångar
har gjort att man ogärna kör in med tunga
skogsmaskiner i vissa skogsskiften. Utdrag
ur rapporten:

Närkes del av Bergslagen med gruvhål.

Gamla öppna gruvhål i terrängen har
inventerats i Bergslagen och det visar sig
att gruvbolag, kommuner och länsstyrelse
inte har kontroll över situationen. Öppna
Gruvans namn eller område

X och Y koordinater i rikets län

Aktuell status

Laxsjöfältet

6690890
1461950

Kunde inte hitta några stängsel
alls. Mycket tät skog som döljer
gruvhålen. Mycket farligt
område.

Grytängsgruvorna

6676470
1450320

Hittade bara ett stängslat hål
troligen från 70-talets åtgärdsprogram. Resten av hålen är
ostängslade och därmed mycket
farliga.

Främundsbergsfältet

6668540
1460530

Delvis nyuppsatta stängsel,
troligen från 90-talet.
Stora röjningsbehov.
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från utvinningsprocessen i form av giftiga
sandmagasin som måste övervakas under
lång tid.
Detta är inte en hållbar verksamhet.

Om en utvinning av till exempel koppar
ska kallas hållbar är det väl återvinning som
gäller. Om den utvinns från nya gruvor med
dagbrott och sandmagasin har verksamheten
förbrukat mark och efterlämnat avfall

Blaiken Svartbäcken

Blaikengruvan industriområde 3 kvadratkilometer. 

Källa: Google Earth 2021.

gruvområdet måste minskas eftersom vatten
påskyndar urlakning av farliga ämnen.
Rening av vattnet tar stora resurser under
lång tid.

Gruvan gick i konkurs 2007 efter nio
månaders brytning. Nu pågår en sanering
där det största dagbrottet vattenfylls och de
mindre fylls på med bland annat restmassor.
Stora miljöutsläpp har skett efter
nedläggningen. Blaikenområdet avvattnas
via Blaikensjöbäcken. Här har det skett
massiva utsläpp under 2010 framförallt av
zink.

Alltför små medel
De medel som gruvbolagen måste avsätta
för att garantera en godtagbar återställning
och sanering av gruvområdet efter avslutad
brytning är genomgående alltför små.
För gruvorna i Blaikenområdet hade
bolaget avsatt 2,3 miljoner kronor – det
beräknas nu av myndigheterna att det
behövs 400 miljoner kronor.
För Kaunisvaaregruvan avsatte
Northland Resources 29 miljoner kronor
– men det kan komma att behövas 300

Akut farliga utsläpp
Enligt bolagets egna miljörapport har 1700
kilo zink runnit ut vilket är 3 gånger mer
än vad bolaget Lappland Goldmining hade
tillstånd till och långt över de gränsvärden
som Naturvårdsverket anser vara akut farlig
för växter och djur. Vattenflödet genom
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avslutad brytning måste också ansvaret ligga
på gruvbolagen under lång tid.

miljoner kronor för att återställa området.

Saknas 4 miljarder

Överskrider gränserna

Staten beräknar att det för alla svenska
gruvor saknas 4 miljarder kr avsatta för
återställning.
I den bästa av världar borde ett realistiskt
återställningsbelopp låsas på bank och
finnas kvar även vid en konkurs. Då skulle
vi skattebetalare slippa betala de enorma
belopp för återställning som de många
gruvkonkurserna orsakar.
Och eftersom de giftiga och
arealkrävande sandmagasinens innehåll vid
många gruvor måste bevakas många år efter

Tidningen Västerbottenssnytt har 2010
granskat 13 av de aktiva gruvorna i
landskapet och funnit att 8 släpper ut mer än
de har tillstånd för sedan 2008. Och i flera
fall låg utsläppen långt över den gräns som
Naturvårdsverket anser vara farliga. Även de
nedlagda gruvorna följer samma mönster.
Där har 16 av 22 granskade gruvor utsläpp
som är farligt höga. Ofta handlar det om
giftiga ämnen som arsenik, bly, kadmium,
koppar och zink.

Aitik, Boliden

Dagbrott och sandmagasin Aitik 66 kvadratkilometer. 

Källa: Google Earth 2021.

– mellanskillnaden blir avfall och måste
deponeras! De farliga restmassorna som
samlas i stora sanddammar är ett allmänt
problem vid brytning av låghaltiga mineral.
Dammar som måste rymma enorma
mängder av den krossade och förorenade
malmen och finnas kvar och underhållas

Sveriges största moderna gruva. Från 1966
till 2019 har 860 miljoner ton malm brutits
och gett koppar, guld och silver. Ett ton
malm kan ge 1,2 gram guld, 2 gram silver
eller 3 kilo koppar.
Detta betyder att för framställning av
1 kilo guld måste 833 ton malm brytas
9

Bolidens svenska gruvverksamhet. Avfallet
innehöll bland annat 17% arsenik och stora
mängder bly och kvicksilver.
Avfallet hamnade i ökenstaden Arica i
Pinochets Chile där en del av restavfallets
innehåll skulle återvinnas av ett lokalt
företag. Men detta bolag gick i konkurs,
ingen återvinning skedde och högarna blev
liggande i stadens utkant där barn från
fattiga familjer lekte och där närboende
utsattes för giftiga ämnen i både luft och
vatten.
Ortsborna protesterade och menade att
många blivit sjuka. I en undersökning av
100 familjer hade 60 av familjerna drabbats
av dödsfall i cancer. En process mot
Boliden med krav på skadestånd inleddes
i Sverige men domstolen konstaterade att
det eventuell brottet nu var preskriberat!
Boliden kände heller inget ansvar för
katastrofen.

under mycket lång tid.
Metallerna i Aitik utvinns med en
flotationsmetod där den processade metallen
flyter upp och fastnar på bubblor på ytan. På
ytan skummas metallen av och i processorn
finns då kvar vatten, kemikalier, eventuella
urlakningssyror och framförallt enorma
mängder sand som dumpas i sandmagasin
som idag täcker cirka 5320 hektar av
hela gruvområdet – ett område på 60
kvadratkilometer som omfattar dagbrott,
sandmagasin, klarningsdammar och övrig
industrimark.

Magasin som brister
Från hela världen kommer många rapporter
om raserade sandmagasin – dammen har
brustit och starkt förorenat gruvavfall har
tagit sig ut i våtmarker, vattendrag och över
odlingsmark.
Just en sådan ”olycka”
inträffade i Aitik år 2000.
Dammen till sandmagasinet
brast och 1600000 kubikmeter
kopparhaltigt processvatten
och sand tömdes ner i
klarningsdammen nedanför.
Hade även den fördämningen
brustit hade katastrofen varit
enorm. Nu blev det ändå utsläpp ner i
älvarna Lejposoki och Vassara älv som
ansluter till Kalixälven. Boliden kritiserades
för dålig projektering och byggnation samt
dålig övervakning.
Vad hjälper våra starka miljölagar när
detta kan ske? Och hur sker kontrollen
av den i brytningstillståndet godkända
tekniken? Dessa problem uppstår
regelbundet här i Sverige och i andra länder.

Vad hjälper
våra starka
miljölagar
när detta kan
ske?

I Spanien köpte Boliden en
koppargruva i Los Frailes i
området kring floden Rio
Tinto väster om Sevilla. En
av dammarna med gruvavfall
brast och stora mängder
giftigt processavfall översvämmade
odlingsmark och flodbäddar 40 kilometer
nedströms via floden Guadimar och
hotade den världsberömda naturparken
Coto Donana vid kusten. Höga halter av
metaller uppmättes i floden Guadalquvir.
Miljardkostnader krävdes för att ta hand om
förorenad mark och vatten.

Ansvarsfrågan bollades

Boliden i Chile
Boliden figurerar också i ett annat aktuellt
fall. På 80-talet betalade Boliden 10
miljoner kronor till ett bolag i Chile för att
de skulle ta hand om giftigt gruvavfall från

Exemplet Spanien
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Orsaken till utsläppet var dålig kontroll av
anläggningen och ansvarsfrågan bollades
under flera år mellan Boliden och förre
ägaren av gruvan.
Det blev stora bötesbelopp för bland
annat Boliden.

Exemplet Los Frailes, Spanien

Los Frailes Aznacollar, Spanien. 

Källa: Google Earth 2021.

Förstoring av sandmagasinet som brast. 

Källa: Google Earth 2021.

Dammbrottet i Aznacollar. 

Foto: Junta de Andalucía.
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Bjurliden Boliden

Bjurliden, Boliden 18,5 kvadratkilometer

Källa: Google Earth 2021.

10 december 1924 träffade borrförman
Albert Pettersson och hans mannar på
guldmalm på Fågelmyran tre mil nordväst
om Skellefteå i Skellefteå socken.

samhälle till Skellefteå landskommun
I Bolidenområdet ligger det mineralrika
Skelleftefältet där över 30 gruvor
öppnats sedan produktionsstarten på
1920-talet. Aktiva gruvor i området är idag
underjordsgruvorna Renström, Kristineberg
och Kankberg. Boliden äger och driver
även dagbrottet Aitik koppargruva utanför
Gällivare som är en av Europas största.
Idag pågår arbete för att geografiskt utöka
gruvbrytningen till närliggande Liikavara.

Feltryck
Ett feltryck på Generalstabskartan gjorde
att namnet på gruvan, och därmed också
på gruvföretaget och orten, blev Boliden
och inte Bjurliden, vilket var namnet på
hemmanet där fyndigheten hittades.
I Bolidengruvan inom Skelleftefältet
bröts tidigare malm med hög guldhalt.
Boliden är den enda serviceorten i Skellefteå
som inte varit egen kommun.
Det beror på att samhället ända till 1965
i praktiken var helt styrt av Bolidens Gruv
AB. Därefter övergick skötseln av Bolidens

Europas största zinkgruva
Boliden äger och driver Europas största
zinkgruva, Tara mines, utanför Navan
på Irland. Tara blev en del av Boliden i
början av 2004, men produktionen startade
1977 och sedan dess har över 60 miljoner
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I Finland har Boliden koppar- och
nickelgruvan Kevitsa. Boliden har gjort
en ansökan om en brytningskoncession
för ett dagbrott beträffande en
kopparmalmsfyndighet i Laver i Älvsbyns
kommun. Ansökan prövas alltjämt av
involverade myndigheter.

ton malm brutits. Boliden äger också
Garpenberg i Dalarna som är Sveriges äldsta
gruva fortfarande i drift.
I januari 2011 togs beslut om en kraftig
expansion av verksamheten i Garpenberg.
Det finns historiska gruvrester ända tillbaka
till år 350 f.Kr. i området.

Lavergruvan i Älvsbyn

Lavergruvan, 62 hektar.

Källa: Google Earth 2022.

länsstyrelsen en mycket stor risk för
människors hälsa och miljö.
I början av 2000-talet vill Boliden på
nytt öppna gruvan men nu i en helt annan
skala. De 1,3 milj ton gruvavfall som man
skapade under åren 1938-1946 skulle i
den nya gruvan produceras på 2 veckor.
Verksamheten kan omfatta tiotusentals
hektar och ödelägga samernas vinterbeten
och flyttleder liksom stora skogsområden.
Och deponierna av gruvavfall skulle täcka en
hel dalgång med flera sjöar och Natura 2000
områden. Ett av sandmagasinen beräknas
bli 112 meter högt och 3 kilometer brett.
De höga naturvärdena i Laver har gjort
att länsstyrelsen motsätter sig en gruva i
området. Bergsstaten har också sagt nej
eftersom Boliden inte sökt särskilt Natura
2000-tillstånd. Regeringen har också
fastslagit Bergsstatens beslut.

Laver är en koppargruva väster om Älvsbyn
i Norrbotten. Den var i drift 1938 – 1946
och ägs av Boliden. Under denna tid bröts
koppar och andra låghaltiga metaller som
guld och silver vilket lämnade mycket
stora mängder miljöfarligt gruvavfall och
processvatten. Allt detta deponerades i
särskilda sandmagasin som växer i storlek
efterhand och just här i Laver slutligen
omfattade 1,3 miljoner ton.

Dammbrott 1952
Sandmagasin måste underhållas under lång
tid efter avslutad gruvdrift men drabbas
ändå ofta av dammbrott – detta hände
i Laver 1952 då stora mängder giftigt
gruvavfall rann ut och förorenade mark och
vatten nedströms gruvan.
Piteälven ligger 8 km från Laver och
älven ger dricksvatten åt staden Piteå.
Sandmagasinet i Laver utgör enligt
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Kaunisvaara

Kaunisvaara Sverige 15 kvadratkilometer .

Källa: Google Earth 2021.

Sandmagasin 3,8 kvadratkilometer.

Källa: Google Earth 2021.

Kaunisvaara järnmalmsgruva
ägs av Northland Resourses. En
järnmalmsfyndighet upptäcktes 1918 i
Kaunisvaara och Boliden visade intresse att
exploatera området på tidigt 70-tal.
Men när finanskrisen kom svalnade
intresset och fyndigheten låg orörd ända
fram till 2012.

•

påverkan på närliggande vattendrag
och våtmarker med avseende på
utsläpp av metaller och läckagevatten/
anrikningssand från dammarna
• dammarna är inte byggda enligt
tillståndet vilket kan innebära risker
• länshållning av dagbrottet kan leda
till påverkan på delar av våtmarken
Kokkovuoma, som torrläggs om
grundvattennivåerna sänks
• damning från transporter
Det har varit många turer i detta ärende.

Nya ägare
Då tog kanadensiska Northern Resources
över och producerade järnmalm som
transporterades till Narvik under två år.
Driften lades ner igen men återupptogs
2017 av nya bolaget Kaunis Iron AB som
fortsatt driva gruvan som har särskilt hög
järnhalt i malmen.

Otillräcklig säkerhet
Nedanstående länk pekar på problemet med
otillräcklig avsatt säkerhetsdeponering för
återställning av gruvområdet efter brytning,
ett problem som var regel för gamla gruvor
och är vanligt i aktiva gruvor idag.
Naturvådsverkets yttrande om ekonomisk
säkerhet vad gäller Kaunisvaara 5 maj 2020
(som pdf ).

Miljön tar stryk
År 2018 ville Naturvårdsverket återkalla
brytningstillståndet för gruvan.
Naturvårdsverket anser att det finns
risk för en negativ påverkan på miljön från
verksamheten enligt följande:
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Stekenjokk

Stekenjokk 4,5 kvadratkilometer.

Källa: Google Earth 2021.

Här utvann nu gruvbolaget Boliden
koppar, zink, silver och guld. Infrastrukturen
nära gruvan förbättrades och en ny
väg byggdes. Men 1986 kom beskedet
att gruvan skulle läggas ner. Nyligen
konstaterades att ett sandmagasin med
gruvavfall måste repareras till en kostnad av
105 miljoner kronor. Och samtidigt började
planerna smidas på att öppna gruvan
igen, nu av bolaget Vilhelmina Mining.
Brytningstillståndet har diskuterats under
lång tid och är ännu inte avgjort.

På 60-talet gjordes förundersökningar för
en gruva i Stekenjokk nära Saxnäs i norra
Sverige. Efter en provperiod kom man fram
till att gruvan inte skulle bli lönsam och
planerna lades på is.

Hungerstrejk
Detta orsakade en uppmärksammad
hungerstrejk bland de arbetare som redan
var engagerade i förarbetet. Det slutade
med att gruvan ändå skulle startas av
arbetsmarknadsskäl och 1976 var gruvan
igång.

LKAB, Kiruna, järn

LKAB gruvområde, Kiruna 43 kvadratkilometer. 

Källa: Google Earth 2021.

LKAB sandmagasin 10 kvadratkilometer. 

Källa: Google Earth 2021.

Gruvan producerar järn och svarar för 90%
av EU:s behov av järnmalm. Gruvan har
nu kommit för nära staden Kiruna och har
orsakat smärre jordbävningar och skador på
stadens hus.
Eftersom gruvan och malmfyndigheten
inte kan flyttas så flyttas nu staden. 2008

beräknades kostnaden för att flytta Kiruna
till 12,5 miljarder. 2020 hade flytten dittills
kostat 11,5 miljarder och LKAB som står
för kostnaderna har avsatt ytterligare 17
miljarder för flytten. Företaget sa 2020
att det är omöjligt att beräkna hur stor
slutsumman blir.
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Kvarntorp

Kvarntorpshögen. 

Källa: Google Earth 2021.

mycket kerogen att högen blir varm och att
temperaturen ännu idag, 70 år efter avslutad
brytning, lokalt kan uppgå till 600 grader.

I Kvarntorp Närke ser vi effekterna av
alunskifferbrytning 1941-1965.
I första etappen var beredskapsskäl
under kriget orsaken
till exploateringen –
kerogenet i skiffern
kunde ge inhemska
oljeprodukter till
militären.
Men senare tog man
också fram uran ur
skiffern.

600 grader varm 70
år senare

Kvarntorpsområdet
ett av landets allra
mest förorenade
områden, med en
föroreningssituation
som är extremt
omfattande i såväl
vatten som mark

Extremt förorenad
miljö

Verksamheten
i Kvarntorp har
naturligtvis förorenat
både mark och vatten
kring Kvarntorpshögen
och SGU menar att:
” … enligt Sveriges
geologiska undersökning
är Kvarntorpsområdet
ett av landets allra
mest förorenade områden, med en
föroreningssituation som är extremt
omfattande i såväl vatten som mark”.

Under varje år bröts
3,5 miljoner ton alunskiffer och under
åren formades en 157 m hög deponi av
skifferaska.
Denna hög innehåller fortfarande så
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Ranstad, Billingen, 130 hektar areal

Lakrestupplag, Ranstad.

Lakrestdeponi i gamla hagmarker Ranstad.

På 60-talet startades en urangruva i Ranstad
på Billingens sydsida. Uran till det svenska
kärnkraftsprogrammet var målet och
alunskiffer togs upp ur två stora dagbrott i
det gammeldags odlingslandskapet. Skiffern
maldes ner, uran lakades ut med syra och
andra kemikalier varefter processvatten och
lakrester deponerades bakom fabriken.

lakrestområdet får inte utsättas för annan
verksamhet som kan skada deponin under
oöverskådlig tid. Sammanlagt är den
exploaterade arealen cirka 130 hektar.
Både från sjöarna och lakrestdeponierna
läcker det förorenat vatten som kontrolleras
i vattendragen nedströms. All avrinning från
området hamnar till slut i Hornborgasjön –
en klassisk fågelsjö.
Om det svenska uranet hade producerats
enligt Ranstadsmodellen skulle man
årligen behöva exploatera ytterligare 0,8
kvadratkilometer. I så fall skulle brytningen
idag ha ödelagt 40 kvadratkilometer
av Billingens areal. Och med fortsatt
kärnraftsanvändning 120 kvadratkilometer
om hundra år.

Inte önskat resultat
Under några år producerade Ranstadsverket
totalt 215 ton uran vilket motsvarar en
sjundedel av kärnkraftens årsbehov på 1500
ton uran.
I Ranstadsverken försökte forskare
ta fram teknik för att samtidigt utvinna
fler ämnen ur skiffern. Detta för att öka
lönsamheten vilken inte var godtagbar. Men
försöken gav inte önskat resultat.
Projektet avbröts och vid återställningen
fylldes dagbrotten med vatten (billigt och
enkelt sätt att bli av med ett dagbrott)
och lakresterna smetades ut över de gamla
hagmarkerna kring processanläggningen i
ett 10 meter tjockt lager. Det täcktes med
bentonit, krossad kalksten som buffrade mot
den sura lakresten samt morän och jord.
Områdes planterades delvis med träd. Den
stora lakrestdeponin är nu ett skyddsområde
som får begränsad användning.

Vems ansvar?
Nedanstående rapport från en omfattande
utredning 2011 visar på hur svårt det kan
vara att utse någon ekonomiskt ansvarig
som ska betala de stora kostnaderna efter
avslutad gruvdrift i Ranstad.
” Av rapporten framgår att de
förhållanden som styr ansvaret
för återställning och avveckling av
Ranstadsverket är mycket komplexa.
Verksamheter och verksamhetsutövare
har växlat över tid. Vidare har gällande
lagstiftning ändrats genom åren liksom
ansvariga tillsyns-myndigheter…Baserat på
föreliggande utredning förefaller det som att

Förbud att bygga
Ingen byggnation får förekomma och
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fastigheterna av Studsvik Nuclear. ”
Efter 60 år godkände länsstyrelsen i
Västra Götaland 2021 de åtgärder som
vidtagits vid Ranstad för att reparera
skadorna efter AB Atomenergis verksamhet
på 1960-talet. Sedan 1996 har kostnaderna
varit cirka 580 miljoner kronor i dagens
penningvärde.

en återställning av Ranstad bäst finansieras
genom Studsvikslagen. För det fall ansvarig
part inte kan få en fullständig finansiering
genom Studsvikslagen bör finansieringen
ske genom allmänna medel på sätt som
redan har påtalats i olika lagförarbeten. ….
Samtliga fastigheter ägs sedan 1979 av RIC
(Ranstad industricentrum). Före 1979 ägdes

Österlen, 70-talet

Modell av dagbrott för Bolidens uranbrytning på
Österlen.

Boliden kommer, Boliden kommer.

Alunskiffern under lakresten i dagbrottet
är inte tät utan kan ha sprickor orsakade av
förkastningar, diabasgångar mm. Risken för
att få en framtida förorening utan kontroll
var uppenbar.

Delar av Österlen var inmutat på 70-talet av
Boliden. Från den skånska alunskiffer ville
man bryta uran.

Samma metod som i Ranstad
Metoden var densamma som i Ranstad med
krossning, malning och urlakning med syra
för att frigöra uranet.
I ett antal stora dagbrott i
jordbrukslandskapet från Onslunda till
Andrarum (vardera 300meter x 300meter
med 100 meters djup) skulle alunskiffern
brytas och samma dagbrott skulle sedan
fyllas med gruvavfallet det vill säga de sura
lakresterna.

Godkänt från kommunen
Sedan Tomelillas kommunfullmäktige
enhälligt godkänt beslutet om
undersökningstillstånd bildades en
motståndsgrupp som informerade politiker
och allmänhet om en framtida uranbrytning
och dess befarade konsekvenser för mark
och grundvatten.

Boliden backade

Riskerade vattentillgången

En stark folkopinion kunde efter något
år förmå politikerna att gå emot Bolidens
uranprojekt. Under kampanjen var Österlens
konstnärer mycket aktiva – se bilden
ovan. Boliden backade sedermera från
detta projekt på grund av dålig ekonomi i
projektet!

Dagbrottet skulle innebära ett hål i
alunskifferformationen och under den ligger
sandstenen som är porös och innehåller
rörligt vatten. Där tar kommuner och
lantbrukare mycket av sitt vatten för
människor och djur.
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Skåne, idag

22 000 hektar inmutade för
vanadinprospektering.

Brytvärd areal på 10 000 hektar sammanförd
slumpmässigt i en kartbild för att ge en bild av
eventuell dagbrottsareal.

Nu står sydöstra Skåne inför nästa
utmaning. Ett prospekteringsbolag med
rötterna i England har mutat in 22 000
hektar av den bästa åkerjord vi har i landet.
Man letar efter vanadin och vill bygga
”gröna” gruvor – gruvor som enligt bolaget
Scandivanadium (numera Province
Resources) är klimatsmarta och inte lämnar
några avtryck i landskapet efter avslutad
brytning. Metallen ska användas i batterier
för att ta hand om vindkraftverkens
överskottsenergi. Då tänker jag genast –
vindkraftverk har redan elledningar till
elnätet i landet. Då kan man skicka nattens
elöverskott från vindkraften via nätet till
olika vattenkraftverk som med hjälp av
pumpar lyfter vatten från älven nedströms
turbinerna upp till dammen.

Vanadin finns mest i alunskifferns övre
del och därför kan brytning i dagbrott bli
aktuellt där de översta 10 metrarna tas upp.
Processerna är inte helt klarlagda i dagsläget
men vanadinet ska tas fram ur skiffern med
någon slags värme-tryckmetod ur den malda
skiffern.

Samma problem
Oavsett processteknik får vi då samma
problem igen – låghaltig vanadinmalm
lämnar stora mängder miljöfarligt finkornigt
avfall efter sig med alla de ämnen som finns
i skiffern. En kubikmeter skiffer i fast form
är tät och vittrar mycket långsamt.
Men i en finmalen skiffer är den fria
ytan tusenfalt större och ger vid kontakt
med vatten, syre och syror stor vittring och
läckage av uran, tungmetaller, svavel, arsenik
och andra farliga ämnen som finns i skiffern.
Kvar är också det organiska ämnet
kerogen - kerogen är ju det ämne som gör
att Kvarntorpshögen fortfarande efter 70 år
glöder inuti.
Avfallet skall enligt bolagets redovisning
deponeras i dagbrotten och ovanpå skall
man bygga ”ett helt nytt landskap” – dvs ett
landskap utan historia.

Stålindustrin
Idag går cirka 90% av vanadinet från
världens många vanadingruvor till
stålindustrin vilket nog inte kommer att
ändras. I legering med vanadin blir stålet
elastiskt och lättare och dessa egenskaper
efterfrågas i byggen av t.ex. skyskrapor och
inom bilindustrin för att få lättare bilar.
Endast 1% av vanadinet går till batterier.
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Lakresthög efter brytning och
utvinning av vanadin på
10 000 hektar av Österlen.
Resultatet blir en 1440
meter hög pyramid,
synlig från Växjö och
Halmstad.

TurningTorso
190 meter hög

Cheopspyramiden
138 meter hög

Lakresthögen i Kvarntorp är cirka 100 meter hög. På Österlen har prospekterarna pekat ut och informerat
sina aktieägare om att 10 000 hektar av inmutningen innehåller brytvärd alunskiffer. Om hela denna
areal utnyttjades och om man lade lakresterna i en fyrsidig pyramid med samma sida som höjd blir
höjden 1440 meter – det vill säga i storlek med Åreskutan. Och lakresthögen skulle bli synlig i horisonten
från en punkt strax söder om Växjö.

Efter avslutad brytning ska vi få ett
”nybyggt landskap” över 10 000 hektar eller
mer om man tar hänsyn till utrymmen
för avbanemassor kring gruvan, vägar,
industrimark med mera.

I sin information till aktieägarna pekar
bolaget på att av de 22000 hektar som är
inmutade är 10 000 hektar brytvärda. I
detta fall blir det ju flera dagbrott men om
man lägger samman arealen innebär det en
fyrkant med sidan 10 kilometer eller 100
kvadratkilometer.

Vittrar för oöverskådlig tid
Men värst av allt är den lakrest som ligger
och vittrar under 100 kvadratkilometer av
Österlen.
Precis som i exemplet med Boliden ovan
ligger den ovanpå alunskiffern som i sin
tur vilar på den vattenförande sandstenen
vars vatten inte får äventyras. Vattnet
i sandstenen används i många av våra
vattentäkter och dess kvalitet är livsviktig för
människor och djur i all framtid.

”Nybyggt landskap”
Hela området är ett gammalt bördigt
kulturlandskap med jordbruk, fruktodling,
livsmedelsindustri, turism, småindustri och
fiske som viktiga och långsiktiga näringar.
Allt detta ska då hyvlas av, morän och jord
läggas på hög, ev. byggnader rivas, vattendrag
och dräneringar rivas upp och skiffern
brytas.
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Lakresterna hotar grundvattnet i sandstenen.

Förkastningssprickor och diabasgångar i skiffern
kan leda föroreningar från lakresterna ner till
grundvattnet.

Föråldrad lag

Och bygdens traditionella, långsiktiga
näringar som jordbruk, boskapsskötsel,
skogsbruk livsmedelsindustri, småföretagare,
besöksnäringen och egenföretagare står i
konflikt med en kommande gruvnäring som
riskerar att mark- och vattenresurser tar
skada för all framtid.
I sydöstra Skåne finns det idag 4000
markägare i ett 22 000 hektar stort område
som är inmutade.
Göran Gustafson
oberoende realist
Källor: SGU, Google Earth och wikipedia

Vår svenska minerallag är föråldrad. Den
gillas av all världens gruvbolag som nu
lockas hit för prospektering och eventuell
framtida gruvdrift. Men minerallagen hatas
av många markägare vars marker när som
helst kan mutas in för prospektering utan
deras medgivande. En inmutning som i
värsta fall kan ligga kvar i 15 år och lägga en
blöt filt över bygden.
De drabbade vågar inte reparera eller
investera, fastighetspriserna sjunker, folk blir
oroliga och deprimerade under lång tid.
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