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Sammanfattning
Gruvindustrins betydelse för samhällsutveckling och infrastruktur i Sverige och inte minst i
Norrbottens län är mycket stor. De geologiska förutsättningarna att hitta nya brytvärda
förekomster i Norrbotten är goda. Länet är tillsammans med Västerbotten en av Europas
viktigaste regioner för utvinning av metaller. Det syns också i den nyligen framtagna regionala
mineralstrategin för Norrbotten och Västerbotten.

Visionen för den regionala mineralstrategin:
”Genom långsiktigt hållbart nyttjande av Norrbottens och Västerbottens läns mineralresurser har
ytterligare tillväxt skapats i regionen och hela Sverige. Vi har utvecklat och stärkt vår ställning som
ledande gruv- och mineralnation.”
Eftersom framtidspotentialen för gruvnäringen är mycket god men okunnigheten hos både
allmänhet och beslutsfattare om näringens betydelse för innovation och samhällsutveckling är
stor, kopplat med en utbredd oro för miljöpåverkan, måste dessa viktiga framtidsfrågor belysas.
Med finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten bedrevs därför under första hälften av 2014 en
förstudie som syftade till att sammanfatta kunskapsläget om framtidens gruvindustri i
Norrbotten. Resultaten av förstudien redovisas i den här rapporten.

En viktig slutsats är att det under nästa strukturfondsperiod (med start 2015) behövs ett
framtidsinriktat forskningsprogram för att belysa de möjligheter som finns. Denna förstudie
utgör grund för en kommande ansökan till strukturfonderna. Kompetensen som finns vid Luleå
tekniska universitet, Sveriges centrum för gruvrelaterad forskning och utbildning, bör användas
för att studera troliga framtidsmöjligheter och hur de ska kunna användas för att få en så positiv
utveckling som möjligt för länet. Projektet bör innehålla följande tre huvudinriktningar, som
naturligtvis hör ihop:

Vilka malm- och mineralresurser finns det potential för i Norrbotten, och vilka kommer sannolikt
att exploateras i framtiden?
Vad kommer den exploateringen att ha för betydelse för innovation och samhällsutveckling?

Vad kommer den exploateringen att få för miljöeffekter och hur ska man göra för att minska
miljöbelastningen?
En annan slutsats är att nedlagda gruvområden inte måste ses som förstörd natur. Betydande
mervärden som gruvturism skulle kunna skapas om vilja, kreativitet och beslutsamhet finns.
Detta är ett givet utvecklingsområde där småföretag och entreprenörer kan göra stor insats om
de politiska och myndighetsmässiga förutsättningarna finns. Dessa aspekter skulle också kunna
belysas i det föreslagna forskningsprogrammet eller i ett eget projekt.
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1. Introduktion
Barentsregionen utgör en mycket mineralrik del av Europa och där de geologiska
förutsättningarna internationellt bedöms som mycket goda för betydande nyfynd av metaller
och industrimineral. Det gäller inte minst Norrbotten och har resulterat i en kraftigt ökad
prospektering med ett stort antal större och mindre såväl svenska som utländska aktörer. Ett
påtagligt resultat av detta är ett flertal nya gruvprojekt varav några redan resulterat i
producerande gruvor. Gruvindustrins betydelse för samhällsutveckling och infrastruktur i
Sverige och inte minst i Norrbottens län går därför knappast att överskatta. I Norrbottens län
skulle kommunerna Kiruna och Gällivare vara betydligt mindre utan gruvverksamheten om de
ens skulle finnas som självständiga kommuner, och utan järnmalmsbrytningen i länet skulle inte
SSABs verksamhet vara förlagd till Luleå. Utan LKAB, SSAB och alla kringliggande verksamheter,
underleverantörer, service mm, skulle länets befolkning vara mycket mindre och ett universitet
skulle nog inte ha lokaliserats till Luleå. Figur 1 visar Norrbottens bruttoregionalprodukt under
perioden 2000-2011, samt hur denna fördelar sig på tjänsteproduktion, tillverkning (inklusive
utvinning av mineral som en dominerande del) respektive övrig varuproduktion. Gruvbranschen
står för en betydande andel av länets BRP, och figuren visar också att utvecklingen på mineralmarknaderna har en tydlig effekt på förädlingsvärdena. Som en följd av den ekonomiska kris
som inleddes hösten 2008 sjönk mineralpriserna, och vinsterna i industrin sjönk men ökade
sedan igen då priserna ökade igen.
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Figur 1. Norrbottens bruttoregionalprodukt, 2000-2011 (miljoner kronor). * Inkluderar inte
branschfördelade poster.

Det har under relativt lång tid funnits en negativ och felaktig bild av att gruvepoken snart skulle
vara över och att den typen av verksamhet inte har så stor betydelse för den framtida
ekonomiska utvecklingen. Ingenting kunde vara mer felaktigt. Efterfrågan på metaller på
världsmarknaden stiger, och den svenska likväl som den internationella gruvindustrin ökar
produktionen. Sverige är det land inom EU som är den viktigaste metallproducenten. Exempelvis
kommer över 90 % av Europas järnproduktion och mer än 30 % av guldproduktionen från
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Sverige. Svensk gruvindustri är således viktigt också ur ett europeiskt perspektiv. I själva verket
är Sverige och särskilt de norra delarna av landet i likhet med Finland och Norge ett av de mest
lovande länderna i Europa för fynd av nya mineral- och malmförekomster; både förekomster av
den typ som exploateras idag men också helt nya typer som vi idag inte vet så mycket om. Som
exempel på framtidsinriktade projekt kan nämnas Bolidens planer på att öppna en ny
koppargruva vid Laver i Älvsbyns kommun, en stor dagbrottsgruva av ungefär samma typ som
Aitik i Gällivare kommun, och LKABs undersökning av möjligheterna att utvinna så kallade
sällsynta jordartsmetaller ur apatiten som vid järnmalmsbrytningen i Kiruna och Malmberget
idag bara deponeras i avfallsmagasinen. Flera nya gruvor kommer att öppnas av LKAB och
Northland Resources har öppnat en järngruva i Pajala kommun.

Det mesta talar för att gruvverksamhet kommer att ha stor betydelse även i framtiden för
Sverige och särskilt de norra delarna av landet. Med en väl skött hantering av miljöpåverkan och
samhällsansvar kan en expanderande gruvnäring bli en ännu starkare motor för innovation och
positiv samhällsutveckling än den är idag och fortsatt bidra till långsiktig och hållbar tillväxt.
Enligt en rapport från Vasco Advisors (2014) på uppdrag av näringslivsbolagen Expandum,
Progres-Sum och Luleå Näringsliv har 60 000 norrbottningar idag sin inkomst direkt eller
indirekt kopplat till gruvverksamheten i länet. Enligt samma rapport kan gruvbranschen
dessutom utgöra en mycket betydelsefull tillväxtmotor för Norrbotten i framtiden. Den skulle
under ett optimistiskt scenario kunna försörja ytterligare 110 000 norrbottningar genom direkt,
indirekt och inducerad sysselsättning.

Luleå tekniska universitet (LTU) är Sveriges centrum för forskning och utbildning inriktad på
gruvdrift, och den klart uttalade ambitionen är att vara ett internationellt starkt
excellenscentrum. Forskningen omfattar hela kedjan från malmletning via brytning och
processering till metallurgi och miljöfrågor liksom forskning om arbetsmiljö och säkerhet,
råvaruekonomi och samhälleliga aspekter på utvinning och förädling. Som enda lärosäte i landet
fick LTU förstärkta anslag via regeringens satsning på strategiska forskningsområden för att
bedriva gruvrelaterad forskning under åren 2010‒2014. Dessa anslag kan bli permanenta om en
kommande utvärdering hösten 2014 blir positiv. Den gruvrelaterade forskningen vid LTU är ett
av de prioriterade forskningsområdena och samordnas i centrumbildningen CAMM (Centre of
Advanced Mining and Metallurgy) med professor Pär Weihed som föreståndare.
Gruvforskningen vid LTU bedrivs i nära samarbete med själva gruvindustrin liksom med
tillverkare av utrustning, prospekteringsföretag och bygg- och miljökonsulter. Det
internationella samarbetet är starkt utvecklat. I den senaste utlysningen av Strategiska
Innovationsområden (SIOn) från Vinnova är SIO STRIM (Strategic Innovation Agenda for the
Swedish Mining and Metal Producing Industry) ett av fem områden som beviljats medel. Detta
nya ”gruvforskningsprogram” administreras också av CAMM. Inom SIO STRIM kommer
gruvindustrins innovationsbehov att tydliggöras. Detta kopplar också med tanke på industrins
betydelse för Norrbottens tillväxt och utveckling direkt mot den regionala innovationsstrategin
och LTUs ambitioner att vara ledande inom en framtida EIT KIC på EU nivå. LTU är också med
och driver arbetet inom ett framtida europeiskt innovationspartnerskap inom råvaror.
LTU (Erik Höglund, Björn Öhlander och Magnus Ericsson) deltar i arbetet med att ta fram en
regional mineralstrategi för Norrbotten och Västerbotten och driver där att den regionala
mineralstrategin måste samordnas med de regionala utvecklings- och innovationsstrategierna.
En samordning borde vara självklar eftersom gruvnäringen så uppenbart är motorn i den
regionala utvecklingen.
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Visionen för den regionala mineralstrategin:

”Genom långsiktigt hållbart nyttjande av Norrbottens och Västerbottens läns mineralresurser har
ytterligare tillväxt skapats i regionen och hela Sverige. Vi har utvecklat och stärkt vår ställning som
ledande gruv- och mineralnation.”
Eftersom framtidspotentialen för gruvnäringen är så god men okunnigheten hos både allmänhet
och myndigheter om näringens betydelse för innovation och samhällsutveckling är stor, kopplat
med en utbredd oro för miljöpåverkan, måste dessa viktiga framtidsfrågor belysas. Med
finansiering från Länsstyrelsen i Norrbotten bedrevs under våren 2014 en förstudie, med Pär
Weihed som koordinator, som syftade till att sammanfatta kunskapsläget om framtidens
gruvindustri i Norrbotten. Resultaten av förstudien redovisas i den här rapporten.

En viktig slutsats är att det under nästa strukturfondsperiod (med start hösten 2014)
behövs ett framtidsinriktat forskningsprojekt för att belysa de möjligheter som finns.
Denna pilotstudie utgör grund för en kommande ansökan till strukturfonderna.
Kompetensen som finns vid LTU bör användas för att studera troliga framtidsmöjligheter
och hur de ska kunna användas för att få en så positiv utveckling som möjligt för länet.
Projektet bör innehålla följande tre inriktningar, som naturligtvis hör ihop:
1. Vilka malm- och mineralresurser finns det potential för i Norrbotten, och vilka kommer
sannolikt att exploateras i framtiden?
2. Vad kommer den exploateringen att ha för betydelse för innovation och samhällsutveckling?
3. Vad kommer den exploateringen att få för miljöeffekter?

Slutanvändare av de resultat som tas fram i ett sådant projekt är gruvföretag, teknikföretag,
prospekteringsföretag, bygg- och miljökonsulter liksom myndigheter och den politiska sfären
som har stort intresse av att få vetenskapligt grundade svar på ovanstående frågor. Resultaten
från projektet kommer exempelvis att kunna belysa: (a) hur framtidens gruvindustri kan möta
upp ambitiösa miljökrav med bibehållen konkurrenskraft; samt (b) hur framtida
gruvetableringar kan påverka den regionala ekonomin och dess innovationsförmåga samt hur
dessa effekter kan förstärkas på olika sätt.

2. Framtida metallpriser och teknikutveckling
Metallefterfrågan
Efterfrågan på metaller är direkt kopplad till levnadsstandarden. Vid en per capita inkomst på
mellan 5‒10 000 USD/år skjuter metallanvändningen i ett samhälle i höjden och ökar snabbare
än BNP fram till dess att denna når runt 15 000 USD/år. Det har visat sig att praktiskt taget alla
länder går igenom en sådan fas i sin ekonomiska och sociala utveckling. Under 1980-talet trodde
många ekonomer och politiker att u-länderna skulle kunna gå direkt från ett jordbrukssamhälle
till en serviceekonomi men det har visat sig vara felaktigt. Man trodde också att många metaller
skulle kunna bytas ut mot nya material som kolfibrer och andra polymerer eller att ”nya”
metaller, som sällsynta jordartsmetaller och andra tidigare mindre använda metaller skulle
kunna minska behovet av de ”gamla, traditionella” metallerna. Även dessa antaganden visade sig
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vara felaktiga. De mest använda metallerna, järn, koppar, aluminium, nickel, zink och bly är
svåra att ersätta och utvinns i stora mängder. De har unika egenskaper, som är mycket
användbara och de är dessutom relativt billiga att utvinna jämfört med polymerer vars
produktion baseras på olja.

Figur 2. Kopparanvändning per capita och år (storlek på cirklar i figuren) i förhållande till urbanisering (yaxel) och befolkningsstorlek i miljoner innevånare (log skala x-axeln). Källa: Raw Materials Data (2014).

Den ökande metallefterfrågan hänger ihop med att produktionsökningar och förbättringar av
levnadsstandarden kräver en utbyggd infrastruktur och att en växande del av befolkningen
flyttar från landsbygden till städerna. Infrastruktur, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser
liksom städer med komplexa system för vatten och kraftförsörjning kräver stora mängder med
metaller av alla olika slag. När folktäta länder som Kina, Indien, Malaysia, Indonesien, Brasilien
och många andra med mindre befolkning utvecklas blir effekterna på metallanvändningen
dramatiska. Som ett exempel visar Figur 2 kopparanvändningen i ett antal länder stora och små
länder, på olika ekonomisk utvecklingsnivå. Cirklarna är proportionella mot kopparanvändning
per capita och år i ett antal olika länder. Långsiktigt urbaniseras världen sakta men säkert och
storleken på cirklarna ökar också uppåt i diagrammet. Flera mycket folktäta länder som t.ex.
Indien och Indonesien och Kina (ligger långt till höger i diagrammet) har låg koppar användning
(små cirklar) vilken med största sannolikhet kommer att öka när urbaniseringsgraden ökar.
Dessutom kommer i vissa av dessa länder befolkningen att öka (länderna rör sig till höger i
figuren och detta kommer att öka den absoluta kopparanvändningen). På vilken nivå som den
4
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årliga användningen av metaller stabiliseras beror på landets ekonomiska och industriella
struktur. Ju större industrisektorn är desto större blir metallanvändningen.

Under perioden från andra världskrigets slut till mitten/slutet av 1970-talet gick Västeuropa och
Nordamerika igenom denna metallintensiva utvecklingsfas. Metallpriserna hölls sig
genomgående på en hög nivå och även om gruvbranschens cyklicitet då och då slog igenom var
trenden tydlig (Fig. 3). Under 80- och 90-talen hade länderna i Europa återuppbyggts och USA
och Canada hade för länge sedan passerat den metallintensiva fasen i sin utveckling. Behovet av
metaller växte inte längre snabbare än BNP. Metallpriserna sjönk och gruvindustrin inklusive de
två stora svenska gruvbolagen LKAB och Boliden råkade i en lång och tidvis djupgående kris.

Figur 3. Kopparpriset under 1900-talet. Källa: Raw Materials Data (2014).

Sambandet mellan ekonomisk utveckling och ökad metallanvändning, ger förklaringen till varför
Kinas snabba tillväxt skapar så enorm efterfrågan på metaller. Kina befinner sig i det intervallet
där efterfrågeökningen på metaller är som störst (jfr Fig. 4 nedan). Att Kina dessutom har mer
än en miljard innevånare gör behovet av metaller nästan omättligt. Efterfrågan i Kina förstärks
dessutom av det ekonomiska systemet, med en blandning av centralplanerad och
marknadsstyrd ekonomi, möjliggör snabba och genomträngande, både politiska och ekonomiska
beslut. Metallefterfrågan beror både på urbanisering, industrialisering och därmed följande
behov av infrastruktur och på personlig konsumtion av vitvaror, bilar och andra metallintensiva
produkter.

Det är alltså inte bara politiska beslut om nya järnvägar, hamnar och annan infrastruktur som
driver utvecklingen i Kina och andra länder. Det gäller även i hög grad individuella drömmar om
att kunna skaffa luftkonditionering, en kyl, en bättre bostad och kanske en bil. Den framtida
metallefterfrågan blir i hög grad beroende av framtidens befolkningstillväxt. Även om
tillväxttakten kommer att minska, ökar antalet personer med höjd levnadsstandard med en
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efterföljande ökad metallanvändning. Den omständigheten gäller i Kina, Indien och i de flesta
andra länder. Alla länder följer dock inte exakt samma mönster. Att metallanvändningen i
världen kommer att uppvisa en fortsatt snabb tillväxt råder dock inga tvivel om. Efterfrågan i
Europa, Nordamerika och Japan blir allt mindre avgörande för metallmarknaderna i världen det är utvecklingen i u-länderna som är avgörande.

Figur 4. Kopparkonsumtion i förhållande till BNP per capita. Källa: Raw Materials Data (2014).

Gruvproduktion
Trots fortsatt hög efterfrågan på metaller i världen – oaktat ekonomiska problem i Europa och
delvis också i Nordamerika - blir det svårare och tar längre tid att starta nya gruvor. Detta beror
på ett flertal samverkande faktorer:
•

•

•

Nya fyndigheter hittas allt längre bort från de områden där behoven finns.
Klimatförhållanden på de nya gruvorterna är ofta extrema, vare sig de ligger i öknar,
arktiska miljöer, på höga höjder eller i tropiska djungler.
Malmerna som hittas ligger djupare ner under markytan, har lägre halter och är ofta
svårare att utvinna p.g.a. av sin komplexitet än vad som varit fallet historiskt.
Konsekvensen är stigande kostnader för att hitta, bryta och förädla nya malmer.

Ökade krav på bättre miljöskyddsåtgärder och förbättrad säkerhet i arbetet, ökar också
kostnaderna. Processerna för tillståndsprövning blir gradvis mer omfattande och
tidskrävande. Det leder framförallt allt ökad tidsutdräkt från det en ny fyndighet hittas
till brytning kan påbörjas. I dag går det sällan mindre än 10 år - oftast längre tid.
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•

Gruvbranschen starka expansion under hela 2000-talet har dessutom lett till en brist på
välutbildade ingenjörer, geologer och andra experter som krävs för en rationell och
effektiv gruvhantering.

Sammantaget kan man konstatera att det blir allt svårare och kostsammare att både hitta och
öppna nya gruvor. Detta bidrar till att hålla metallpriserna på fortsatt relativt höga nivåer.
Ytterligare en faktor bidrar till denna slutsats: Den internationella gruvindustrin blir gradvis
mera koncentrerad och att detta bidrar till att hålla metallpriserna på en hög nivå. Detta är en
långsam och inte alls rätlinjig process, men framförallt i järnmalmsindustrin har ett oligopol
redan utvecklats i och med att de tre största exportörerna kontrollerar runt 2/3 av
världsexporten. Redan under den globala finanskrisen 2008 visade det sig att två av de ”tre
stora” omedelbart drog ner produktionen något som starkt bidrog till att priserna inte gick i
botten. De återhämtade sig dessutom snabbt i 2009, delvis beroende på att bolagen fasade in
produktionen i takt med efterfrågeökningarna.

Med fortsatt hög efterfrågan på metaller från Kina och andra utvecklingsländer - gradvis också
från Europa, Japan och Nordamerika när dessa ekonomier återhämtar sig - är det ingen tvekan
om att en metallprisprognos fram till 2030 måste bli optimistisk. Det finns visserligen många
faktorer som skulle kunna dra ned ökningstakten i metallanvändning som ökad substitution,
mera återvunnet material i förhållande till nyproduktionen, generella besparingar eller
ekonomisk kollaps i Kina. Vår bedömning är dock att efterfrågan kommer att på det stora hela
taget kommer att växa snabbare än ökningen av gruvproduktionen. Ytterligare en faktor som
stöder detta antagande är den låga och kraftigt varierande nivån på prospekteringen i världen.

Många analytiker har under senare år sannolikt undervärderat den kinesiska ekonomins
möjligheter till fortsatt tillväxt. Den kinesiska ekonomin har nått en sådan storlek att även med
minskad tillväxttakt blir antalet gruvor och smältverk som måste öppnas under de kommande
åren, lika stor i absoluta tal som under konjunkturtoppen 2007/2008. Den globala
gruvbranschen kommer dock att vara fortsatt cyklisk. Troligtvis kommer dessutom
prissvängningarna att bli än mer dramatiska i framtiden än hittills. I ett långt perspektiv - fram
till 2030 - är det troligast att metallprisnivåerna kommer att ligga på fortsatt höga nivåer om än
inte i nivå med de toppnoteringar som uppmätts under boom åren 2007 och 2010. Det är inte
troligt att de ska falla till de bottennoteringar som rådde i slutet av 1900-talet. I perioden efter
2030 är utvecklingen naturligtvis mera osäker men grundelementen för gruvindustrin med
sakta men säkert stigande efterfrågan och ökade svårigheter att få igång ny gruvkapacitet ligger
dock fast. Samtidigt är det viktigt att konstatera att historien inte kommer att upprepa sig.
Tillväxten och den ekonomiska utvecklingen i Kina och Indien kommer inte att gå till på exakt
samma sätt som i USA eller Västeuropa. Oförutsedda händelser som det isländska
vulkanutbrottet 2010 eller kärnkraftsolyckan i Fukushima 2011 kommer att inträffa även i
framtiden. Den teknologiska utvecklingen kan givetvis ske språngvis och ändra en del av
förutsättningarna för ovanstående resonemang men redan att möta den ökande efterfrågan utan
att priserna skjuter i höjden kommer att kräva ständig teknologisk utveckling.

Framtida teknikutveckling
Framtida teknikutveckling kommer att påverka möjligheterna till utveckling av gruvindustrin i
Norrbotten på huvudsakligen två sätt:
7
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•
•

Ny teknik skapar nya behov t.ex. inom IT men även andra sektorer.

Ny teknik gör det möjligt att hitta och utvinna metaller och mineral som tidigare inte var
lönsamma i Norrbotten (Fig. 5). Nya transportlösningar är också viktiga speciellt för de
stora bulkmetallerna som järnmalm och kopparkoncentrat.

Figur 5. Sällsynta jordartsmetaller (REE) som inneslutningar i mineralet apatit i apatitjärnmalm från
Kiruna.

Det görs bedömningar av behovet av framtida metaller och andra mineral bl.a. i samband med
s.k. kritikalitetsstudier d.v.s. försök att avgöra vilka metaller/mineral som det kanske kommer
att råda brist på i framtiden. Osäkerheten i dessa studier medför dock att metaller som idag inte
anses betydelsefulla teoretiskt sett skulle kunna bli betydelsefulla i framtiden.
Ett mera grundläggande arbete att bedöma vilka nya prospekteringsmetoder och processer för
mineralutvinning som måste utvecklas för att göra det möjligt att producera metaller och
mineral som idag inte är möjligt för att man antingen inte kan hitta dem eller inte kan utvinna
dem, bör genomföras med högsta prioritet. Även om frågeställningen är svår bör den åtminstone
testas för att se vad som kan göras.

Samtidigt är det viktigt att vara på det klara med att många av de studier av kritiska metaller och
mineral som gjorts ofta har ett snävt fokus och många gånger har varit inriktade på nya metaller
och mineral. Många av de metaller som har uppmärksammats behövs i förhållandevis små
volymer och risken att det snabbt blir överproduktion när den nya tekniken väl utvecklats, är
relativt hög. Bolidens produktion av tellur, som huvudsakligen utvecklats därför att företaget
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velat bli av med denna metall då den stör guldutvinningen är ett bra exempel på denna risk. Med
en i gruvsammanhang relativt begränsad investering har Boliden, utan någon ursprunglig tanke
därpå, blivit en av världens ledande tellurproducenter. Exemplet Bolidens tellurproduktion
visar på vikten av att ha en förbättrad kunskap om malmernas detaljinnehåll så att man har
möjlighet att utvinna dessa ”bonusmetaller” som faktiskt behövs inom dagens teknik. Inom
batteritillverkning, för t.ex. elbilar, är behovet av kobolt, litium och grafit stort (Ny Teknik,
2014). Av dessa material är tillgången på kobolt det som är osäkert. Politiskt instabila Kongo
står för ca 55 % av världsproduktionen av kobolt så alternativa leverantörer behövs för att
säkerställa batteritillverkningen framöver. Många av dessa strategiska metaller finns i
Norrbotten, t.ex. sitter det ansenliga mängder kobolt i pyritavfallet som deponeras vid
Aitikgruvan i Norrbotten. Utvinnandet av bonusmetaller och mineral ger en extra marginal för
företagen även om produktionen domineras av en annan mer klassisk metall som t.ex. järn och
koppar. På detta sätt nyttjar man ju dessutom mer av malmens potential vilket är bra eftersom
gruvan redan finns på plats, för brytning av någon annan huvudmetall.
Behovet av de ”gamla, traditionella” metallerna som järn, koppar och zink kommer med allra
största säkerhet att fortsatt vara stort och teknisk utveckling för att fortsatt möjliggöra
utvinning av dessa i Sverige är mera betydelsefull än att utveckla nya metoder och processer för
exotiska, strategiska metaller. Ekonomisk omsättning för dessa metaller är mångdubbelt större
än de nya metallerna och det får inte glömmas bort i sammanhanget. Deras betydelse för
Norrbotten har alltid varit och kommer att förbli helt dominerande även om det givetvis är
fördelaktigt att ha en beredskap för att även kunna utvinna internationellt strategiska metaller
(se EU14-listan i kapitel 3).

3. Potentiella malm- och mineralresurser i Norrbotten
EU har i dagsläget ett stort importbehov av metaller. Länderna inom EU använder 25‒30 % av
den globala produktionen av metaller medan den egna produktionen enbart är ca 3 %. Syftet
med EU:s mineralstrategi (European Commission, 2008) är att säkra tillgången på mineraler,
och EU har identifierat följande metaller och mineral som strategiska: antimon, beryllium,
flusspat, gallium, germanium, grafit, indium, kobolt, magnesium, niob, platinametaller, sällsynta
jordartsmetaller, tantal och volfram (Fig. 6). Såväl globalt som inom EU belyser man även frågan
ur perspektivet att undvika dominans av enskilda länder på råvaru- och mineralområdet. I flera
av utredningarna betonas vikten av tillgång till nya råvaror för att klara av den ökade tillväxt
världen står inför.

Återvinning är viktigt och bör utvecklas men det anses inte vara tillräckligt för att täcka upp
behovet av metaller. En viktig anledning är att västvärlden inte gärna kan förneka de länder som
nu är inne i en stark utvecklingsfas tillgången till de metaller dessa behöver för sin utveckling.
Visionen i den svenska mineralstrategin (Näringsdepartementet, 2013) är:

”Genom långsiktigt hållbart användande av landets mineralresurser, i samklang med miljö-, naturoch kulturvärden, skapas tillväxt i hela landet. Sverige förstärker sin position som EU:s ledande
gruv- och mineralnation.”
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Figur 6. Diagrammet visar de av EU kritiskt klassade metallerna (inringade) och deras förhållande mellan
tillgång (risk) och ekonomisk betydelse. Flertalet av dessa kritiska metaller finns i Norrbotten.

I den svenska mineralstrategin liksom många av de övriga utredningarna presenteras ett antal
styrande parametrar som är avgörande för industrins utveckling. Dessa parametrar är ofta
presenterade utifrån de nationella, eller regionala, förutsättningarna för ett visst land eller en
viss region och beskriver då de insatser som bör prioriteras för att utveckla den regionen, t.ex.
utbildning, lagar, skatter, handläggningstider etc. Samtidigt som dessa förutsättningar är
avgörande för just det land eller den region de avser, vill vi lyfta fram några av dessa parametrar
för att kunna utveckla mineralfyndigheter, speciellt i ett tidigt skede av prospektering.
”Man hittar inte där man söker, man söker där man hittar”

Uttalandet syftar till att fokusera på de geologiska förutsättningar som måste vara uppfyllda för
att morgondagens mineraltillgångar ska kunna hittas, vilket beror på att mineralfyndigheter
bildas bara under speciella geologiska förhållanden. För att hitta de mineraltillgångar som ska
leda till ny eller expanderad gruvverksamhet i en region krävs självklart att det finns en
potential att hitta de mineraler man söker. Alla aktörer som tar denna risk som det innebär att
investera kapital i prospektering utvärderar en region, ett land eller ett prospekt efter fem
generella kriterier:
•
•
•
•
•

Geologisk potential
Politisk risk
Minerallagstiftning
Infrastruktur
Tillgång på kapital

Dessa fem kriterier är grundstommen i beslut att bedriva prospektering, d.v.s. för att hitta eller
utveckla de mineralfyndigheter som ska bli morgondagens gruvor. Det styr i stort vilka regioner
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i världen som har hög aktivitet av prospektering samtidigt som det fungerar som en guide till
hur ländernas politiska styrsystem förhåller sig till industrin i attraktiva områden (GeoVista,
2011). Sverige, liksom våra grannländer, bedöms ha mycket god geologisk potential, låg politisk
risk och minerallagar som är bra. Dessa faktorer ifrågasätts sällan eller aldrig i Norden. Mot
bakgrund av den geologiska potential som finns i de norra delarna av Norden pekar mycket på
att Barentsregionen troligen är den region i Europa som har bäst förutsättningar att kunna bidra
till att uppnå EUs mål om ökad självförsörjning.

Finansiering av prospekteringen är något som sedan 1991, då den statliga prospekteringen i
Sverige upphörde, har överlåtits till privata aktörer och finansmarknaderna. Tillgången på
kapital styrs inte av behovet av prospektering för att säkerställa långsiktig metallefterfrågan
utan av metallprisutveckling och andra kortsiktiga globala ekonomisk faktorer. Den svenska
prospekteringen har således sedan dess varit beroende av riskkapital vilket har resulterat i en
varierande grad av finansiering och aktivitetsgrad. Under ekonomiskt svåra år har
prospekteringen kraftigt minskat i omfattning medan det under andra perioder kan råda
överhettning med personal- och resursbrist som följd. Under de goda åren kan dessutom mindre
seriösa aktörer med bristande kunskap eller med endast kortsiktiga ekonomiska vinningar som
drivkraft få handlingsutrymme genom god tillgång på investeringsvilligt kapital. Dessa aktörer
kan dessutom i vissa fall ha en negativ inverkan på svensk gruv- och mineralindustri i ett långt
perspektiv. Med hänsyn till att prospekteringen till stora delar sker i delar av Norrbotten och
Västerbotten där det är brist på arbetstillfällen skapar denna cykliska utveckling problem på
kort sikt med ryckighet på arbetsmarknaden och på lång sikt med att försörjningen med
metaller äventyras.

Produktion i dagsläget
De aktiva gruvorna i Norrbotten har betydande kända malmreserver och mineraltillgångar som
med nuvarande produktionsnivå räcker för mer än 20 års drift (Tabell 1). LKAB har dessutom
flera fyndigheter där mineraltillgångarna ännu inte är klassificerade men där tidigare gjorda
uppskattningar uppgår till flera hundra miljoner ton. För gruvprojekten i Pajala finns
mineraltillgångar omfattande 271 Mton i tre olika fyndigheter. I dagsläget står dock
verksamheten still p.g.a. ett fallande råvarupris på järn vilket har inneburit långtgående
ekonomiska svårigheter för företaget (Northland Resources, 2014).

Som mineraltillgång räknas en fyndighet av ekonomiskt intressanta mineral och de klassas i tre
grupper (känd, indikerad och antagen) beroende på graden av kännedom om halt och tonnage.
För att kunna klassas som en malmreserv måste även de processtekniska aspekter som har
betydelse för den tekniska och ekonomiska möjligheten att utvinna metaller och mineral från
fyndigheten vägas in. Malmreserverna delas in i två kategorier (bevisad och sannolik) baserat på
graden av kännedom om halt och tonnage. Den publika redovisningen av mineraltillgångar sker
numera enligt ett av de flera vedertagna regelsystem som branschen utarbetat. I Sverige
används ofta det Australiensiska systemet JORC (Joint Ore Reserves Committee).
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Tabell 1. Malmreserver och mineraltillgångar i Norrbotten (Geovista, 2014). Fe – järn, Ti – titan, V –
vanadium, Cu – koppar, Zn – zink, Au – guld, Ag – silver, Mo – molybden, Pb – bly, U – uran, C – kol (grafit).

Företag

Fyndighet

Status

LKAB
LKAB
LKAB
LKAB
LKAB
Northland
Northland
Northland
Kiruna Iron
Kiruna Iron
Kiruna Iron
Kiruna Iron
Kiruna Iron
Kiruna Iron
Kiruna Iron
Kiruna Iron
Kiruna Iron
Beowulf
Beowulf
Talga Resources

Kiirunavaara
Malmberget
Gruvberget
Mertainen
Leveäniemi
Sahavaara
Tapuli
Pellivuoma
Rakkurijokki
Rakkurijärvi
Tributary Zone
Vieto
Ekströmsberg
Pattok
Tjårrojåkka
Sautusvaara Norra
Sautusvaara Södra
Kallak norra
Ruoutevare
Vittangi

Producerande
Producerande
Producerande
Planerad drift
Planerad drift
Planerad drift
Producerande
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell

Talga Resources
Talga Resources
Avalon Minerals
Avalon Minerals
Avalon Minerals
Avalon Minerals
Boliden
Boliden
Norrliden Mining
Beowulf
CPM
CPM
CPM

Masugnsbyn
Nunavaara
Viscaria A-zon
Viscaria B-zon
Viscaria D-zon
Discovery Zone
Aitik
Laver
Eva
Lulepotten (Ballek)
Guorbavare (Pleutajokk)
Skuppesavon
Kvarnån

Potentiell
Potentiell
Planerad drift
Planerad drift
Planerad drift
Potentiell
Producerande
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
Potentiell
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Malmreserver
Mton
656
297
5

Mineraltillgångar
Mton
301
319
23
157
197

95,1
74,5
69,6
4,9
14
72
62,4
52,6
12,4
38,8
144,1
140
123,6

Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe
Fe-Ti-V
Fe

112
7,6
21,6
19,7
13,6
9,7
2399
1064
5,2
5,4
1,93
1,94
0,978

Fe
C (grafit)
Cu, Zn
Cu
Fe, Cu
Fe, Cu
Cu, Au, Ag, Mo
Cu, Au, Ag, Mo
Cu, Zn, Pb, Ag, Au
Cu, Au
U
U
U

75
101

633

Metaller/ mineral
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Regionens utvecklingspotential
Norrbotten utgör en malmprovins som traditionellt dominerats av järn, koppar och guld och
regionen har en hög potential för nyfynd av dessa metaller. Genom riktade
prospekteringsinsatser kan troligen även helt nya typer av fyndigheter påträffas i regionen.

Kända malmfyndigheter och industrimineralförekomster i Norrbotten omfattar en betydande
del av mineraltillgångarna inom Nordkalotten (Fig. 7). Regionen domineras av järn och koppar
och har flera långt framskridna projekt avseende dessa metaller. De mest viktiga av dessa är
LKABs utveckling i Svappavaara med hematitproduktion i Gruvberget, öppnandet av Mertainen
och återöppnandet av Leveäniemi.
På sikt kan även Northland komma att sätta Sahavaara i produktion och för Bolidens del den nya
kopparfyndigheten i Laver. Andra möjliga nya gruvor är Viscaria (Avalon Minerals),
Rakkurijokki och Paljasjärvi (Hannans Reward), Kallak (Jokkmokk Iron Mines AB), Lappmalmen,
Henry och Nukutus (LKAB)

Figur 7. Mineralfyndighetskarta (Finlands Geologiska Undersökning, 2013). Utsnitt över norra Norrbotten,
nordöstra Lappland i Finland samt Narviksområdet i Norge.
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I Norge och Finland ligger man längre fram jämfört med Sverige vad det gäller exploatering av
industrimineral trots att Sverige har god potential för utvinnande av mineral som grafit,
kalksten, dolomit, apatit och kvartsit. Priset på karbonater (kalksten och dolomit) på
världsmarknaden varierar med kvalitet eller renhet hos produkten och är styrt av andra
marknadskrafter och annan konkurrenssituation än järnmalm.
För metalliska mineralfyndigheter sker en indelning i malmtyper baserad på bildningsprocess
och vilka ekonomiskt viktiga metaller fyndigheterna innehåller. Viktiga malmtyper är
apatitjärnmalmer, skarnjärnmalmer och olika typer av koppar-guldmalmer. Olika malmtyper
har ofta även karaktäristiska associationer av metaller och mineral som ibland kan utvinnas som
biprodukter.

Pajalaområdet
I Pajalaområdet (Pajala-Vittangi-Lannavaara-Masugnsbyn, samt angränsande delar av Finland)
förekommer metalliska mineralfyndigheter omfattande järn, koppar, zink, bly, guld och silver
samt industrimineralfyndigheter innehållande främst kalksten, dolomit, grafit, kvartsit, kvarts
och täljsten. Kännedomen om områdets geologi i detalj är mycket begränsad då berggrunden
sällan är synlig (låg blottningsgrad).

De fyndigheter som uppträder inom Pajalaområdet utgörs främst av järnmalmer, olika typer av
sulfidförekomster, karbonatbergarter och grafitskiffrar. Grafitskiffrarna i Vittangiområdet har
undersökts i flera omgångar de senaste hundra åren med grävda diken, geofysiska mark- och
flygelektriska mätningar, samt ett fåtal borrhål. Den bäst undersökta delen benämns Nunasvaara
Statsgruvefält där LKAB utförde borrning och en mindre provbrytning på 1980-talet. Syftet var
då att undersöka förekomsten som möjligt bränsle till värmeverket i Kiruna. Denna förekomst är
nu föremål för förnyade undersökningar av Talga Resources Ltd med avsikt att producera en
grafitprodukt till industrimineralmarknaden. Halten grafit i Nunasvaara ligger på 24,4 % vilket
innebär att fyndigheten är en av världens rikaste grafitförekomster (Talga Resources Ltd, 2013).
Grafiten har en utsträckning på minst 15 km men är dåligt känd till mäktighet och grafithalt på
grund av endast begränsade undersökningsarbeten. Information om kornstorlek på grafiten
saknas också i allmänhet varför en bedömning om möjligheten att producera högren grafit (flaky
graphite) är svår. Talga Resources Ltd arbetar dock på att ta fram ny teknik för brytningen av
Nunasvaara vilket är en globalt betydelsefull grafitresurs.
Grafit har även brutits i Masugnsbyområdet, samt i Nybrännan, men informationstätheten är låg
och med kompletterande studier kan, med stor sannolikhet, betydande tonnage påvisas. Andra
kända grafitförekomster är Huuki längs stranden av Muonioälven, samt Sarvisto, Liviövaara och
Lehtosölkä. Utbredningen av dessa är huvudsakligen känd genom flyg- och markgeofysiska
mätningar och visar på en i flera fall betydande längdutsträckning, och ytterligare studier skulle
troligen resultera i att stora tonnage kan befästas.

Karbonatbergarter förekommer i Pajalaområdet som mäktiga lager med en längdutbredning
som kan uppgå till 20 km (ex. Huornaisenvuoma). Dolomitförekomsten i Masugnsbyn, som har
producerat ca 4 miljoner ton från ett dagbrott brutet av LKAB, är ett exempel på en sådan. I
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mindre omfattning förekommer information om dessa karbonatfyndigheter från borrhål, vilka
ofta utförts i samband med prospektering av sulfid- och järnmalm. Mäktigheten är i vissa fall
betydande (100‒400 m vid Tapuli och Isokivenmaa) och tillgångar med tämligen hög renhet kan
vara ansenliga men kräver kompletterande studier för att bekräfta detta. Förutom de redan
kända förekomsterna finns goda förutsättningar för nyfynd då större delen av de långsträckta
karbonathorisonterna är jordtäckta.

Järnmalmerna i Pajalaområdet är kända genom flygmagnetiska och markgeofysiska mätningar
och begränsade insatser av borrning. De flesta förekomsterna finns i Kaunisvaara-området men
även vid Käymäjärvi och Erkhekki. Vissa av Kaunisvaara-områdets kända järnmalmer kan även
ha en potential för utvinning av koppar och guld. Järnmalmen i Masugnsbyn upptäcktes 1642
och har genom senare undersökningar visats omfatta ett flertal malmkroppar som alla fortsätter
mot djupet, d.v.s. man har ännu inte påträffat slutet på malmen. Många av dessa järnförekomster
är kända endast genom några få borrhål, varför beräknade halter och tonnage är osäkra och
ytterligare tillskott kan förväntas genom kompletterande studier. Leppäjokki är ytterligare en
järnmalm påträffad sydost om Masugnsbyn. Den är känd genom ett borrhål och även där kan det
vara möjligt att utöka tonnaget genom ytterligare undersökningar. En järnmalmsförekomst av
helt annan karaktär har undersökts med ett begränsat antal borrhål av LKAB på 1980-talet. Den
utgörs av titan- och vanadinrik magnetit som förekommer i bergarten gabbro. Gabbro uppträder
som långsträckta gångar på flera platser, vilket innebär att tonnaget av denna malmtyp kan vara
betydande om den visar sig ha ekonomisk potential.

Figur 8. Kartering av berggrunden är ett viktigt steg i prospekteringen efter metaller.

Under prospekteringsarbeten (Fig. 8) i samband med SGUs järnmalmsinventering påträffades
även en del sulfidförekomster i Vittangi-Lannavaara-Pajalaområdet. De som undersökts
närmare är Kiskamavaara, Östra Äijäjärvi och Huornaisenvuoma. Exempelvis Kiskamavaara kan
få ökat ekonomiskt intresse om ytterligare undersökningar kan påvisa större tonnage eller
bättre halter av koppar och kobolt eller ekonomiska halter av guld. Fyndigheten kan även få ökat
intresse om andra ekonomiska fyndigheter påträffas i området. Flera fyndigheter i området
skulle kunna ge underlag till byggandet av ett anrikningsverk vilket då kan sänka kravet på
malmvärde i de enskilda fyndigheterna. Andra påträffade sulfidförekomster har endast
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undersökts i mycket begränsad omfattning och förutsättningarna för nyfynd bedöms som
relativt goda baserat på de geologiska förhållandena och förekomsten av oförklarade
malmblock. Dessutom kan kopparkis möjligen utvinnas som en biprodukt vid en brytning av
Sahavaara skarnjärnmalm. Järnsulfiderna i denna fyndighet är dessutom något anrikade på
kobolt.
Bland industrimineral kan främst kvarts i pegmatiter norr om Pajala ha en ekonomisk potential.
Dessutom förekommer sillimanit och andalusit i en del bergarter och båda dessa har användning
som industrimineral.

Kirunaområdet
I Kirunaområdet har gruvdrift förekommit i över 100 år med focus på järnmalm (7 gruvor) och
dessutom har två kopparfyndigheter varit i drift under senare delen av 1900-talet. Flera gamla
gruvförsök från 1600‒1700 talet har även gjorts på koppar norr om Kiruna. I mindre omfattning
har även industrimineral producerats och omfattar kvartsit (Nukutusvaara), Mg-silikat
(Ädnamvare) och apatit (Kiirunavaara och Rektorn). I området är även känt förekomster av
grafit och karbonatbergarter samt indikationer på PGE-mineraliseringar (Platinum Group
Elements).
Järnmalmer av Kirunatyp (apatitjärnmalmer) dominerar i Kirunaområdet men dessutom finns
skarnjärnmalmer och flera olika typer av kopparförekomsterna i området där de tidigare brutna
malmerna i Viscaria och Pahtohavare utgör två olika typer av kopparmalmer.

Grafitskiffrar förekommer inom Kirunagrönstenarna och den mäktigaste och grafitrikaste
enheten bildar en 20‒30 mäktig inlagring som håller 5‒15 % grafit av finkornig typ. Enheten är
påvisad genom flygmagnetiska mätningar på en sträcka av över 30 km. Även karbonatbergarter
med en mäktighet på upp till 100 meter förekommer inom Kirunagrönstenarna. De utgörs av
dolomiter och dolomitisk kalksten och renare kalkstenar förekommer endast underordnat.
Ingen systematisk undersökning har gjorts av karbonatbergarternas kvalitet och tillgångar.
Kvartsit har brutits av LKAB som tillsatsmedel från fyndigheten i Nukutusvaara. Kvartsiten är
ganska oren med ett rätthögt innehåll av fältspat och glimmer. Ren kvartsit har påträffats väster
om Kiruna i en 50 m mäktig enhet.

Mg-silikater i form av serpentin-klorit-amfibol har brutits i mindre omfattning av LKAB vid
Ädnamvare som tillsatsmedel i pellets. Fyndigheten utgörs av ultrabasiska led inom
Kirunagrönstenarna och håller 25‒30 % MgO. Ett flertal fyndigheter av ultrabasit med 33‒39 %
MgO förekommer även som intrusioner nordväst om Kiruna.

Apatit utgör ett vanligt gångartsmineral i Kirunatypens järnmalmer i halter på vanligtvis 5‒25
wt %. Lokalt förekommer ännu högre halter och då oftast i form av apatitgångar. Mindre
mängder apatitkoncentrat har utvunnits från Kiirunavaara 1985‒1988 och från Rektorn 1942‒
1946. Sedan 1960-talet är det även känt att apatiten är anrikad på REE och LKAB genomför för
närvarande en studie för att avgöra om REE kan utvinnas som en biprodukt från apatit
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(Martinsson et al., 2012). REE förekommer även delvis påtagligt anrikad i flera av områdets
kopparfyndigheter men har inte undersökts närmare.

Kirunaområdet är rikt på järnmalmer. De största fyndigheterna utgörs av apatitjärnmalm men
dessutom finns skarnjärnmalmer som har en potential att kunna vara av ekonomiskt intresse.
Av de kända apatitjärnmalmerna utgör sex nedlagda gruvor men där det kan finnas kvarstående
reserver för ytterligare drift i några fall. Dessutom finns en troligen betydande fyndighet
(Lappmalmen) som håller på att undersökas närmare av LKAB. Apatitjärnmalmerna innehåller
apatit som kan utgöra råvara till fosfatframställning. Fördelen gentemot traditionella
fosfatråvaror är den låga halten av kadmium. Dessutom innehåller malmerna sällsynta
jordartsmetaller (REE) som skulle kunna utvinnas som en biprodukt.
Magnetiten i
apatitjärnmalmerna är anrikad på vanadin som är en värdefull legeringsmetall. Vid
järnframställningen binds det mesta av vanadinet i slaggen. Försök har gjorts för att eventuellt
kunna utvinna denna resurs av legeringsmetall.

Skarnjärnmalmerna i Kirunaområdet är ofta något sulfidhaltiga med pyrit, magnetkis och oftast
endast i mindre mängd kopparkis. Lokalt förekommer dock rikligare av kopparkis och kan då
utgöra en möjlig biprodukt. Pyriten är ibland relativt rik på kobolt och kan även den vara en
möjlig biprodukt i vissa fyndigheter. Tidigare studier visar på halte på upp mot en procent
kobolt som sitter gitterbundet i pyrit.

De två kopparmalmer som tidigare har brutits i Kirunaområdet är av olika karaktär. I
Viscariafyndigheten finns magnetit, lite zink och förhöjda guldhalter. Detta kan bidra till
malmvärdet vid en återupptagen kopparmalmsbrytning. Halten magnetit är relativt betydande
och utgör även den en möjlig biprodukt. Fyndigheten innehas av Avalon Minerals som har för
avsikt att återöppna gruvan. Vid den tidigare malmbrytningen tog man inte tillvara zinkblände
utan det mineralet finns tillsammans med en hel del magnetit i sandmagasinet och utgör där en
potentiell resurs. Malmen innehåller även förhöjda halter av REE men inga närmare studier har
gjorts för att utreda till vilket/vilka mineral de är bundna till. Även i Pahtohavare förekommer
förhöjda halter av REE men även av kobolt och några andra metaller.

Det finns dessutom ett flertal kopparfyndigheter påträffade i Kirunaområdet som ännu ej har
bedömts vara av ekonomisk karaktär. Förändrade metallpriser eller brytningsmetoder kan dock
förändra fyndigheternas status. Förutom koppar kan guld, molybden och kobolt vara potentiellt
ekonomiska metaller. Flera av fyndigheterna visar även på förhöjda REE-halter och i något fall
selen.
I Kirunaområdet finns ett flertal basiska-ultrabasiska intrusioner där endast begränsade
prospekteringsinsatser har gjorts tidigare men som visar på lokalt förhöjda halter av PGE. Det
kan dock inte uteslutas att fyndigheter av PGE, Cu-Ni eller Ti-V kan förekomma inom dessa
intrusioner.
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Gällivareområdet
Storskalig gruvdrift startade i Gällivareområdet 1888 då områdets järnmalmer blev ekonomiskt
intressanta i och med att järnväg byggts från gruvorna ner till hamn i Luleå. Gruvstarten ledde
till ökat intresse för att finna andra fyndigheter i området och runt förra sekelskiftet var
prospekteringen intensiv efter framförallt kopparmalm. Flera fynd gjordes och gruvdriften var
fokuserad till Nautanenområdet där även en mindre guldfyndighet påträffats. Lönsamheten var
dock dålig på grund av fallande kopparpriser och gruvdriften upphörde efter några få år. Långt
senare kom Aitikgruvan att bli en av de största koppar-guldproducenterna i Europa. Planer finns
nu på att börja utvinning av molybden i Aitik (Fig. 9).

Industrimineral har endast producerats i liten
skala i Gällivareområdet och då främst apatit från
järnmalmerna i samband med första och andra
världskriget. Små mängder kvarts och fältspat har
även utvunnits vid Vassaravaara. I Aitikgruvan har
det gjorts försök att tillvarata mineralen baryt och
muskovit som biprodukter från malmbrytningen
men utvinningen har saknat lönsamhet. Andalusit
kan nämnas som ett eventuellt intressant
industrimineral i området. Det förekommer i
relativt stor mängd i vissa av områdets
glimmerskiffrar.

Figur 9. Borrigg i Aitikgruvan.

Liksom järnmalmerna i Kirunaområdet är
Malmbergets järnmalmer anrikade på REE (Rare
Earth Elements – sällsynta jordartsmetaller).
Dessa metaller sitter åtminstone delvis i apatit
men detaljerade mineralogiska studier har aldrig
utförts för att klargöra vilka REE-faser som
uppträder i malmerna. Delar av malmen håller
också relativt höga halter av gallium.

Vissa av områdets kända kopparförekomster kan även ha en potential för utvinning av
molybden, volfram, kobolt och guld. I området förekommer också indikationer på förekomster
av litium och titan-vanadin i samband med specifika bergarter, och 40 km väster om Gällivare
finns en betydande titan-vanadin-förekomst (Akkavare) som aldrig har undersökts i detalj.
Möjligen kan det i Gällivareområdet också finnas en potential för PGE (Platinum Group
Elements).
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Arjeplog-Jokkmokkområdet
I de västra och mer södra delarna av Norrbottens län märks främst Jokkmokk-Ultevis, Arjeplog
och Arvidsjaur-Älvsbyområdena som intressanta ur mineralsynpunkt med kända förekomster
av järnmalm, zink-bly, mangan och kalksten i Jokkmokk-Ultevisområdet. Där finns även mindre
kända förekomster av molybden, niob-tantal och REE i samband med specifika bergarter. Väster
om Jokkmokk förekomer också mindre kända förekomster av wollastonit.
I Arjeplogsområdet omfattande prospekteringsarbeten utförts tidigare. Kända förekomster
utgörs av järn, mangan, molybden, volfram och uran. Dessutom föreligger potential för koppar
och guld. I Arjeplog-Älvsbyområdet finns flera kända sulfidförekomster varav
kopparfyndigheten i Laver varit föremål för gruvdrift. På senare tid har Boliden AB påvisat en
stor men låghaltig fyndighet av koppar, guld, silver och molybden som troligen kommer att
sättas i produktion när alla undersökningsarbeten är slutförda. Övriga kända fyndigheter
innehåller koppar, guld, zink, bly, volfram och molybden i varierande halter. Möjligen finns
potential även för titan-vanadin, nickel-koppar, PGE och litium i samband med specifika
bergarter.

4. Gruvindustrins regionalekonomiska effekter
Introduktion
Historiskt sett har den svenska gruvindustrin utgjort en betydande drivkraft för regional
ekonomisk utveckling i Övre Norrland, och samhällen såsom Kiruna har byggts upp med
gruvverksamhet som bas (Fig. 10). Under 1990-talet har dock förutsättningarna för gruvdrift
förändrats radikalt, och detta påverkar i hög grad industrins spridningseffekter på den regionala
och lokala ekonomin.

Figur 10. Flygvy över Kiruna, en stad som byggts upp med gruvindustrin som bas (bilden är från LKAB).
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Den tekniska utvecklingen har bidragit till en industri som idag är betydligt mer kapital- och
kunskapsintensiv än tidigare. Detta innebär att regioner som inte kan erbjuda högutbildad
arbetskraft samt andra insatsvaror, utrustning och service av hög internationell kvalitet riskerar
att uppleva endast relativt små sysselsättnings- och inkomsteffekter av gruvdriften (Humphreys,
2002). Under de senaste decennierna har även gruvdriftens miljöpåverkan fått större
uppmärksamhet och allmänheten har getts större möjligheter att göra sin röst hörd i t.ex.
tillståndsprövningen. Gruvindustrins miljöpåverkan är i huvudsak lokal, och de som berörs och
vill delta i beslutsprocesserna är därför i första hand lokalbefolkningen. Denna grupp av
människor förväntar sig överlag etableringar som ger positiva effekter på den regionala
ekonomin samtidigt som de negativa miljöeffekterna minimeras.

Detta innebär sammantaget att förväntningarna ofta är höga i anslutning till specifika
gruvetableringars effekter på den lokala och regionala ekonomin. Ett aktuellt exempel är
Northland Resources etablering i Pajala kommun där t.ex. kommunledningen betraktat denna
investering närmast som en garant för väsentligt ökad sysselsättning i kommunen. Som vi redan
konstaterat är dock dessa effekter inte givna på förhand utan är avhängiga en rad förhållanden,
såsom förekomsten av högutbildade ingenjörer, underleverantörer med rätt kompetens, goda
levnadsförhållanden i kommunen, världsmarknadspriser etc. Detta visar sammantaget att vi
behöver fördjupad kunskap om hur gruvdrift och gruvetableringar påverkar den regionala
ekonomin, främst i form av ökade inkomster samt arbetstillfällen. Potentialen för lönsam
brytning för olika malm- och mineralresurser i Övre Norrland är god, men förutsättningarna för
att omsätta denna potential på ett sätt som ger betydande positiva ekonomiska effekter för
regionen behöver undersökas.
Medan vissa gruvregioner i världen lider av att branschen ger förhållandevis få ekonomiska
avtryck på den lokala och regionala ekonomin (se t.ex. Söderholm och Svahn, 2014). Det kan t.ex.
bero på bristande kompetens bland arbetskraften samt att det existerande näringslivet inte kan
leverera insatsvaror till branschen av tillräckligt hög kvalitet. Detta är dock inte generellt fallet i
Sverige; här finns en stark koppling till internationellt konkurrenskraftiga underleverantörer
(t.ex. Atlas Copco, Sandvik etc.) och ett kluster av kompetens (hos t.ex. konsulter, institut och
universitet) kring branschen. Enligt Vasco Advisors (2014) har 60 000 norrbottningar idag sin
inkomst direkt eller indirekt kopplat till gruvverksamheten i länet, och gruvnäringen har bl.a.
utgjort en förutsättning för etablerandet av ett antal lokala IT-företag. Det är dock viktigt hur
denna utveckling kan åstadkommas även i framtiden, inte minst då de direkta arbetstillfällena i
gruvan kommer att minska med öka automation.

Syftet med detta kapitel är att: (a) redogöra för den existerande forskningen om gruvbranschens
effekter på regional utveckling; samt (b) identifiera viktiga kunskapsluckor som kan utgöra
grunden för framtida forskning med direkt relevans för norrländska förhållanden. I ett första
steg diskuteras i principiella termer hur gruvindustrin kan påverka den regionala ekonomin och
sysselsättningen såväl direkt som indirekt. Nästkommande avsnitt presenterar resultaten från
ett antal tidigare studier, internationellt samt i Sverige. De flesta av dessa studier använder s.k.
input-output modeller, och vi diskuterar ett antal viktiga begränsningar och utmaningar
kopplade till detta angreppssätt. Kapitlet avslutas med ett avsnitt där viktiga kunskapsluckor
såväl empiriskt som metodologiskt lyfts fram.
Kapitlet fokuserar på gruvbranschens effekter på regional sysselsättning och inkomstökningar
medan mindre uppmärksamhet ägnas åt andra effekter såsom inkomstfördelning samt frågor
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kopplade till social och miljömässig utveckling. I många länder existerar olika former av
återföringsmekanismer där vinsterna från gruvdriften t.ex. avsätts i fonder vars avkastning
sedan används för regionala projekt (se t.ex. O’Faircheallaigh, 2013). Sådana mekanismer
används t.ex. i Australien. I denna rapport uppmärksammas inte sådan återföring explicit, men
sådana mekanismer utgör ett viktigt område för framtida forskning (se vidare nedan).

Gruvindustrins olika effekter på den regionala ekonomin.
En gruva kan ha en rad olika effekter på den regionala utvecklingen, och dessa kan vara direkta
eller indirekta (Rolfe et al., 2003). Det direkta bidraget till denna utveckling utgörs av det
förädlingsvärde som genereras av gruvan, och som används för att betala för arbetskraft, kapital,
entreprenörskap osv., och/eller för att betala skatt till den offentliga sektorn. Storleken på de
indirekta (eller inducerade) effekterna bestäms av de kopplingar (linkages) som finns till annan
ekonomisk verksamhet i regionen (Radetzki, 1982; Eggert, 2001). Dessa kopplingar förekommer
i olika former (riktningar):
• Kopplingar bakåt (backward linkages): De lokala och/eller regionala inköpen av olika

insatsvaror till gruvverksamheten. Gruvans närvaro i regionen kommer att förbättra
utsikterna för en ökad produktion av kapitalvaror, samt andra varor och tjänster som
behövs för investering och drift (t.ex. transporter) genom en ökad efterfrågan på dessa.

• Kopplingar framåt (forward linkages): Verksamhet i senare led, t.ex. bearbetning,

förädling och tillverkning av råmalm, koncentrat, pellets etc. Eftersom de malmer som
bryts ofta måste bearbetas i ett flertal steg innan slutlig användning kan storleken på
denna koppling vara omfattande.

• Kopplingar relaterade till slutlig efterfrågan (final-demand linkages): den del av

inkomster som de anställda vid gruvan och deras familjer spenderar på varor och tjänster
som produceras i den aktuella regionen.

• Skatterelaterade kopplingar (fiscal linkages): skatte- och royaltyintäkter som används av

regionala myndigheter (t.ex. kommuner) att utveckla infrastruktur samt för att upphandla
varor och tjänster. Fördelarna med offentliga investeringar i t.ex. infrastruktur är att dessa
inte enbart kan gynna gruvbolaget utan även andra företag samt hushållen.

Dessa kopplingar reflekterar i första hand den ökade inducerade efterfrågan på produkter och
tjänster i en region, men det kan också existera olika utbudsbegränsande faktorer som delvis
motverkar dessa effekter. Ett exempel på detta är en situation där de produktionsfaktorer som
används i gruvan tas från någon annan sektor i ekonomin och därför tränger undan produktion
där. Den ökade efterfrågan på arbetskraft kan också leda till högre lönenivåer, vilket i sin tur
ökar kostnaderna för andra sektorer (inklusive offentliga myndigheter). De eventuella negativa
miljöeffekter som en gruva medför kan också öka kostnaderna för hushåll och/eller reducera
produktiviteten och/eller försäljningen för andra företag (t.ex. jordbruk, turism etc.) (Radetzki,
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1982). Detta visar sammantaget att konsekvenserna av en gruvverksamhet för regional
utveckling kommer att bero på de omständigheterna som råder i varje enskilt fall (t.ex. storleken
på gruvan och samhället i stort, geografiskt läge, förekomsten av verksamhet med koppling till
gruvan, tillgång till välutbildad arbetskraft etc.) (se t.ex. Archibald och Ritter, 2001).

De indirekta effekterna av gruvsatsningar uttrycks ofta genom så kallade multiplikatoreffekter,
som indikerar de förändringar i efterfrågan på olika varor och tjänster (t.ex. total produktion)
samt insatsvaror (t.ex. arbetskraft) som följer av en initial förändring i den ekonomiska
aktiviteten kring gruvdrift (Fleming och Measham, 2014). En sysselsättnings-multiplikator på 3
innebär exempelvis att för varje jobb som skapas inom gruvindustrin, kommer det att genereras
ytterligare två arbetstillfällen inom andra sektorer i regionen. En motsvarande multiplikator kan
beräknas för att bedöma ökningen i det totala värdet av produktionen i hela regionen till följd av
en ökad produktion i gruvan.

Storleken på dessa multiplikatorer blir högre ju mer av de pengar som injiceras i en region som
sedan spenderas inom samma region. Detta kommer i sin tur att påverkas av en rad olika
faktorer (Eggert, 2001). Desto större en region är desto mer sannolikt är det att den kommer att
kunna tillhandahålla den produktionskapacitet och kompetens som krävs för att absorbera de
ökade utgifterna i ekonomin. Den utsträckning i vilken gruvverksamhetens insatsfaktorer
kommer att inhandlas i regionen bestäms också av regionens industriella struktur. Mer
diversifierade ekonomier kommer att på ett bättre sätt kunna möta den nya efterfrågan på varor
och tjänster (se även Rolfe et al., 2007). Större och mer diversifierade regioner kommer därför
att kunna förhindra läckage av utgifter till andra regioner och länder.

I diversifierade regioner kan gruvdriften också sporra innovativ verksamhet hos leverantörer,
och generera ny kunskap och erfarenheter som i sin tur spiller över till andra sektorer. Sådana
dynamiska effekter kan vara svåra att utvärdera empiriskt, men kan ofta var viktiga. Sverige är
som påpekats ovan ett bra exempel på detta då globalt viktiga underleverantörer såsom Atlas
Copco har stor nytta av en inhemsk gruvindustri i vilken nya tekniska lösningar kan testas
(SveMin, 2012).

Auty (2005) konstaterar att kvaliteten på de rättsliga institutionerna och förekomsten av ett
högt socialt kapital (dvs. tillit, förtroende etc.) i värdregionen också kan spela en väsentlig roll
för de effekter gruvverksamheten får på det omgivande samhället. Han understryker dock att
detta särskilt rör situationen i en del utvecklingsländer där de institutionella förutsättningarna
för all ekonomisk verksamhet är dåliga. I gruvländer som Sverige, Finland, Kanada, och
Australien finns förhållandevis väl fungerande institutioner.

Tidigare studier: resultat och metodologiska utmaningar
I detta avsnitt redogör vi kort för de angreppssätt som används i tidigare empiriska studier av
gruvindustrins effekter på den regionala ekonomiska utvecklingen. En vanlig metod i regionala
konsekvensanalyser är att utnyttja så kallade input-output modeller. Denna analysteknik
introducerades av Leontief (1936) och utvecklades för regionala analyser av Isard (1951) (se
också nedan för en fördjupad beskrivning av en svensk input-output modell). Med detta
tillvägagångssätt kan de indirekta effekterna av t.ex. en gruvetablering mätas genom att
interaktionen mellan olika sektorer beskrivs. Empiriskt har dessa modeller tillämpats på såväl
gruvindustrin som helhet som på enskilda etableringar. Nedan redogör vi först kort för ett antal
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studier som fokuserat på andra länder än Sverige medan nästkommande del fokuserar på
studier om svenska gruvetableringar etc. Vi identifierar också viktiga begränsningar med dessa
metoder.

Aroca (2001) beräknar effekterna av gruvdrift i den chilenska regionen II. Resultaten visar t.ex.
att sysselsättningsmultiplikatorn för privata gruvföretag varierade mellan 4 och 6, medan den
var 2‒3 i fråga om offentliga gruvbolag. Eggert (2001) noterar att tidigare analyser av gruvors
effekter i västra Australien visar på en något lägre sysselsättningsmultiplikator (omkring 2) men
detta kan skilja sig från andra regioner i Australien. Studier om australiska regioner inkluderar
exempelvis Ivanova och Rolfe (2011), Tonts (2010) och Rolfe et al. (2011), där den sistnämnda
studien konstaterar att i delstaten Queensland har inkomsterna från gruvindustrin har haft stor
spridning i den regionala ekonomin. Tonts (2010) pekar i sin tur på att förekomsten av långväga
pendling i västra Australien ibland lett till begränsade lokala spridningseffekter. Även i
kanadensiska regioner har sysselsättningsmultiplikatorn uppskattats till ca 2 (se bl.a. PwC,
2011). Archibald och Ritter (2001) finner även de signifikanta positiva effekter av gruvdrift i
Ontario, Kanada. 1

De ovan nämnda studierna fokuserar på gruvindustrin som helhet. Fallstudier på specifika
gruvor i Latinamerika (t.ex. Pasco-Font et al., 2001; Castillo et al., 2001) har uppskattat de
indirekta regionala effekterna på den totala sysselsättningen. Dessa tenderar att variera mellan
som lägst ett 1:1-förhållande mellan nya jobb, gruvjobb och de arbetstillfällen som skapas någon
annanstans i ekonomin till en effekt på nästan sex arbetstillfällen i andra sektorer per jobb i
gruvdriften (Fig. 11).

Figur 11. Underhållsarbete i den stora Antaminagruvan (koppar-zink) i Peru. Bilden är från Antamina
Mining Company.
Input-output metoden har också använts för att analysera nationella och internationella effekter av gruvindustrin.
Två sådana exempel är Stillwell et al. (2000) (Sydafrika) samt San Cristobal och Biezma (2006) (Europa).
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Leaming (2007) beräknar de direkta och indirekta effekterna av en koppargruva i Arizona, USA,
medan Rolfe et al. (2003) undersöker effekterna av en australiensk gruva i Bowen Basin. Den
senare studien utgör ett exempel på där den aktuella regionen haft svårt att bibehålla
konsumtionen i den geografiska närheten. Rolfe et al. (2003) rapporterar en regional
sysselsättningsmultiplikator på 0,6 (och en ännu lägre multiplikator på den lokala nivån).
Återigen, en expanderande gruvdrift kommer normalt sett att leda till positiva
sysselsättningseffekter, men resultaten från tidigare input-output analyser visar också att
storleken på de dessa effekter kan variera kraftigt beroende på den specifika kontexten.

Användningen av input-output analyser har dock kritiserats för att bygga på för restriktiva
antaganden, något som kan snedvrida de resultat som presenterats ovan (Fleming och Measham,
2014; Eggert, 2001). Ett första problem är att modellerna antar att utbudet av
produktionsfaktorer (inklusive arbete och kapital) är fullt ut egenpriselastiskt på den regionala
nivån (d.v.s. dessa faktorer är tillgängliga utan medföljande prisökningar). Detta innebär i sin tur
att analyserna alltid resulterar i positiva sysselsättningsmultiplikatorer, och att det inte finns
några utträngningseffekter från till exempel högre löner etc. Ett annat problem är att inputoutput analyserna tenderar att försummar eventuella sysselsättningseffekter i de ickevaruproducerande sektorerna samt potentiella vinster som ett resultat av så kallade
agglomerationseffekter, dvs. positiva effekter till följd av en mer koncentrerad lokalisering av
t.ex. företag (Moretti, 2010). Avslutningsvis, input-output modellerna är också statiska och tar
därför inte explicit hänsyn till teknisk utveckling och att det effekter som gruvverksamheten får
på den omgivande ekonomin endast realiseras över en längre tidsperiod.
På grund av de metodologiska begränsningar som kringgärdar de traditionella input-outputmodellerna har det också uppstått ett ökat intresse för andra typer av modeller, till exempel så
kallade beräkningsbar allmän jämviktsmodeller (CGE). CGE-modeller används i stor
utsträckning för scenarioanalys av olika ekonomisk-politiska åtgärder (t.ex. skatteändringar),
och även om de också bygger på input-output matriser beskriver de även de relativa
prisförändringar som följer av en given exogen förändring i t.ex. politiska styrmedel.

Clements et al. (1996) använder både en traditionell input-output baserad modell samt en
regional CGE-modell (WAM) för att uppskatta hur nya gruv- och mineralbearbetningsprojekt i
västra Australien har påverkar sysselsättningsgraden och hela den regionala ekonomin. En
enkel input-output analys indikerar att dessa projekt har genererat en
sysselsättningsmultiplikator på cirka 2. Däremot visar resultaten från CGE-modellen en dubbelt
så hög trots priseffekterna, och på grund av de mer omfattande ekonomiska kopplingar mellan
olika sektorer som beskrivs i WAM-modellen. 2 Även om CGE-modeller ofta innehåller relativt
detaljerade beskrivningar av kopplingarna mellan olika sektorer samt hur relativpriser påverkar
allokering av resurser mellan dessa sektorer, är det typiskt sett främst utformade för
bedömningar på nationell och/eller internationell nivå. En bedömning av gruvdriftens regionala
konskevenser kräver i regel modeller med en snävare geografisk avgränsning.
De svenska studier av gruvetableringars effekter på gruvindustrin har nästan uteslutande
utnyttjat den regionalekonomiska modellen rAps, som utvecklats på uppdrag av NUTEK.
2 Ye (2008) presenterar ytterligare en tillämpning av CGE-analys kopplat till gruvor. Han studerar effekterna av en
växande järnmalmsproduktion i Australien med hjälp av CGE-modellen MMRF-Green. Samma modell används av
Australian Department of Treasury and Finance (2006) för att studera såväl regionala som nationella effekter av
gruvboomen sedan början av 2000-talet.
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Modellens struktur beskrivs översiktligt i Figur 12. Modellen bygger på s.k. input-output analys.
Detta innebär att den beskriver leveransmönster mellan olika branscher eller sektorer i en
ekonomi. Antalet sektorer i rAps är 49 stycken. Produktionen i en sektor behöver dels
ursprungliga resurser, som exempelvis arbete och råvaror samt varor och tjänster tillverkade
både i andra branscher såväl som i den egna. De s.k. input-output koefficienterna fås genom att
beräkna hur mycket insatsvaror och tjänster tillverkade i var och en av de olika sektorerna,
inklusive den egna sektorn, som det behövs för att tillverka en enhet av den sektorspecifika
varan. Med hjälp av dessa koefficienter går det sedan att beräkna hur mycket produktionen och
arbetskraftsefterfrågan i de olika branscherna kommer att påverkas direkt samt indirekt av att
efterfrågan för en eller flera varor förändras. Utlandsimport och export hanteras genom fixa
importandelar där den regionala importens andel av efterfrågan är samma som på nationell
nivå.
Effekterna av ett gruvprojekt kan beräknas genom att först ta fram ett scenario som beskriver
ett referensalternativ för hur ekonomin kan utvecklas utan några antaganden om nya
verksamheter. Detta kan sedan kontrasteras mot ett scenario med samma grundförutsättningar
men som inkluderar projektet (utifrån arbetstillfällen, produktionsvärde etc.). Modellen kan
också belysa t.ex. hur inflyttning ökar efterfrågan på lokal service. Den ökade produktion och de
ökade inkomster som följer av gruvexpansionen medför ökad efterfrågan som i sin tur genererar
ökad produktion och sysselsättning i regionen. Vi får också en sådan effekt via gruvbolagets
efterfrågan på insatsvaror (vilket ger effekter på leverantörer i flera led).

Figur 12. Översiktlig beskrivning av den regionalekonomiska analysmodellen rAps. Källa: Tillväxtanalys
(2011).

Modellen kan också beräkna effekterna på beskattningsbar förvärvsinkomst, dvs. de inkomster
som intjänas i de jobb som skapas som en konsekvens av gruvprojektet. De förvärvsarbetandes
inkomster utgör också inkomstbasen för kommunen och landstinget, som tillhandahåller
sjukvård och annan offentlig service.
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En av de tidigare tillämpningarna av rAps-modellen på gruvetableringar är Sörensson (2003)
som analyserade sysselsättningseffekterna av två guldgruvor i Västerbotten. Han presenterar en
sysselsättningsmultiplikator på 1,7. Ejdemo (2013) samt Ejdemo och Söderholm (2011)
beräknar sysselsättningseffekterna av Northland Resources järnmalmsprojekt i Pajala.
Analyserna skiljer sig åt gällande antaganden om gruvprojektets storlekt (antalet direkt
sysselsatta) samt gällande graden av inpendling till kommunen. Överlag tyder resultaten från
dessa studier på en sysselsättningsmultiplikator på 1,5–2,5. De lägre siffrorna bygger på Ejdemo
(2013), som utnyttjar en uppdaterad version av rAps. Anderstig och Wigren (2009) redovisar
också en förhållandevis låg sysselsättningsmultiplikator av projektet för Pajala kommun (1,2–
1,5), bl.a. på grund av ett antagande om att upp till 90 procent av arbetsstyrkan i gruvan utgörs
av inpendlare.
De svenska input-output-baserade studierna belyser på ett transparent sätt gruvprojektens
direkta och indirekta effekter på den regionala ekonomin (som ett resultat av kopplingarna
mellan olika sektorer), men bygger på samma begränsningar som belysts ovan. Dessa
begränsningar består inte minst av att modellerna: (a) antar att utbudet av produktionsfaktorer
(t.ex. arbete och kapital) är fullt priselastiskt (dvs. dessa faktorer kan tillhandahållas enkelt och
utan högre ersättningar); samt att (b) de ignorerar såväl positiva som negativa effekter på andra
branscher. Dessa senare effekter kan t.ex. vara agglomerationseffekter (synergieffekter mellan
sektorer), innovationseffekter, negativa priseffekter på andra branscher (p.g.a. ökad konkurrens
om produktionsfaktorer) etc. Båda dessa punkter är av relevans för svenska förhållanden. I såväl
Kiruna som Gällivare har gruvindustrins expansion skapat en konkurrens om arbetskraften,
branschens förmåga att betala höga löner gör att t.ex. unga människor hellre jobbar i t.ex. LKAB
än i offentlig sektor. Såsom påpekas är även innovationseffekter och spridningseffekter på andra
branscher en central del av näringslivet i Övre Norrland, och detta förtjänar även fördjupade
studier.

Avslutande kommentarer
Sammanfattningsvis visar vår genomgång av litteraturen att den empiriska forskningen överlag
finner heterogena effekter av gruvsatsningar på de regionala ekonomierna. Resultaten är
således starkt kontextspecifika, och beror till viss del också på användningen av olika
analysmetoder. Detta utgör skäl att kritiskt granska de metoder och modeller som används samt
belysa möjligheterna att använda andra analysmetoder.

Med tanke på de begränsningar som finns med input-output och CGE-analyser, har forskare
också börjat använda ekonometriska modeller för att undersöka gruvindustrins effekter på
regional sysselsättning (Moretti, 2010; Marchand, 2012). Dessa modeller innebär att
utvärderingen av dessa effekter görs ex post, och baserat på befintlig statistik av
sysselsättningen i olika sektorer av ekonomin. Denna ansats undviker de starka antaganden som
de flesta input-output modeller bygger på. I den ekonometriska specifikationen används enkelt
uttryckt sysselsättningen i andra sektorer som beroende variabel, och sysselsättningen i
gruvsektorn som oberoende variabel (tillsammans med andra faktorer såsom regionens storlek,
politiskt beslutsfattande etc.). Ett viktigt resultat från denna typ av analys är således hur en
förändring i gruvbranschens sysselsättning påverkar sysselsättningen i andra sektorer. Utifrån
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detta kan även en sysselsättningsmultiplikator beräknas. Till skillnad från input-output
analyserna kan såväl negativa som positiva effekter påvisas.

Fleming och Measham (2014) använder denna metod för att analysera gruvbranschens
sysselsättningseffekter i ett antal australiensiska regioner. De finner bevis för betydande
sysselsättningseffekter för vissa lokala tjänster (t.ex. transporter hyres- och
inkvarteringstjänster) men obetydliga effekter i de varuproducerande sektorerna (t.ex.
tillverkning) indirekt. Liknande studier har inte genomförts på svenska regioner och kommuner
med gruvdrift, men tillgången till de data som behövs bör vara god (t.ex. via SCB). En viktig
uppgift för framtida forskning kan vara att så långt som är möjligt jämföra resultaten från (ex
ante) input-output studier med (ex post) ekonometriska analyser.

Även denna ansats bygger dock på förenklade antaganden och en relativt statisk beskrivning av
de regionalekonomiska effekterna. Exempelvis erbjuder dessa modeller ingen explicit
beskrivning av eventuella innovationseffekter av gruvindustrin. I Sverige har dessa med stor
sannolikhet varit betydande på nationell nivå. Utrustningstillverkare, servicebolag etc. har
kunnat utveckla och testa ny teknik tack vare gruvbranschens existens i landet. Detta har gett
Sverige en ledande position inom utrustningstillverkning. Detta gäller inte minst verksamhet
under jord där Atlas Copco samt Sandvik har en andel på cirka 60 procent av den globala
marknaden (se också SveMin, 2012; Kurkkio et al., 2014). Även på lokal nivå har branschens haft
viktiga spridningseffekter på produktinnovation och expansion i andra branscher. Ett exempel
är Mobilaris, ett som utvecklat ett IT-system för ökad säkerhet och produktivitet i gruvor.
Företaget har även kunder i bl.a. Polen och Chile (Vasco Advisors, 2014). Sådana dynamiska
spridningseffekter, vilka också knyter an till regionala aktörer, förtjänar större uppmärksamhet i
framtida studier av gruvbranschens effekter på andra branscher och sektorer.

I inledningen påpekade vi att i många länder öronmärks en del av intäkterna från gruvdriften
och återförs till den aktuella regionen eller det lokala samhället. Detta sker t.ex. med hjälp av en
skatt på gruvintäkterna som slussas till en regional fond, som delar ut medel utifrån givna
principer (Söderholm och Svahn, 2014). Detta ger en möjlighet att stärka gruvindustrins
kopplingar till den lokala ekonomin, vilket kan vara viktigt i en situation där t.ex. de positiva
sysselsättningseffekterna inte nödvändigtvis materialiseras automatiskt. Även dessa
återföringsmekanismer förtjänar dock fördjupade analyser i framtida forskning, exempelvis
gällande de reella effekterna på regionens ekonomiska utveckling. Sådana analyser bör dock
även beakta att ökade pålagor på industrins också innebär en mindre benägenhet att investera i
nya gruvprojekt. Framtida investeringar i prospektering och gruvdrift är en förutsättning för att
bibehållen konkurrenskraft, och således även för den ekonomiska utvecklingen lokalt och
regionalt.

5. Miljöeffekter från framtida gruvbrytning
Gruvdriftens miljöeffekter
Gruvdrift påverkar miljön; vatten, luft, sediment, jord och biota. När en gruva etableras tas mark
i anspråk (Fig. 13). Trots att det finns och kommer att finnas stora gruvor i Norrbotten är detta
inte ett problem ur regionalt perspektiv. Den totala ytan som tas i anspråk för gruvorna är
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mycket liten jämfört med den totala ytan. Lokalt, för enskilda näringsidkare som gränsar till
gruvområden kan dock problem uppstå. Gruvindustrin i Sverige använder nästan 2 % av
elenergin, fossila bränslen används och nitrösa gaser och andra gaser släpps ut. Läckage av
näringsämnet kväve från odetonerade sprängämnen och cyanidlakning av guld förekommer.
Buller och damning är vanligt vid gruvområden. Transportbehovet är mycket stort (GeoVista,
2011).

Figur 13. Bilden visar LKABs anläggningar i Kiruna. I vänstra delen av figuren ses det invallade områden
där det finkorniga avfallet som uppstår efter anrikningen, den s.k. anrikningssanden, deponeras. Deponier
av det gråberg, det ofyndiga berg som bryts för att komma åt malmen, syns i centrala och högra delarna av
bilden.

Dessa effekter finns bara så länge en gruva är aktiv. Den potentiellt största miljöpåverkan av
gruvdrift är uppkomsten av sura, metallhaltiga lakvatten i deponier av gruvavfall som innehåller
järnsulfider som pyrit och magnetkis, vilket kan förekomma i hundratals år eller ännu längre i
ett visst avfallsupplag (Höglund et al., 2004).

I den stora koppargruvan Aitik utanför Gällivare önskar Boliden att öka produktionen till 45
Mton/år (Sandström, 2013). Den genomsnittliga Cu-halten är 0,3‒0,4 % vilket betyder att varje
år kommer 45 Mton/år anrikningssand att deponeras och nästan lika mycket gråberg brytas för
att komma år malmen (Fig. 14). En stor del av gråberget är inte reaktivt, innehåller inte
järnsulfider, men det finns reaktivt gråberg som kräver effektiv efterbehandling för att förhindra
uppkomsten av sura, metallhaltiga lakvatten. Anrikningssanden innehåller mer järnsulfider än
vad som kan buffras av sandens egna mineral (Lindvall, 2005). Som ett led i processeringen vid
kopparutvinningen tas ett sulfidkoncentrat ut på >1 Mton/år. Ur detta koncentrat anrikas sedan
koppar till ett kopparkoncentrat. Man utvinner även guld. Tidigare spreds sedan resterande
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sulfider, i huvudsak pyrit men även en del molybdenglans, ut i sandmagasinet. De senaste åren
har man börjat särhålla de två typerna av anrikningssand; d.v.s. sulfidkoncentrat och avsvavlad
sand. Boliden bedriver utvecklingsarbete med syftet att få så låg sulfidhalt i den avsvavlade
sanden att den inte längre är reaktiv. Sulfidkoncentratet är givetvis mycket reaktivt och kräver
effektiv behandling/efterbehandling.

Anrikningssanden innehåller molybden, som Boliden överväger att utvinna (Sandström, 2013).
Ungefär hälften av allt guld som brutits i Aitik har man inte kunnat utvinna och det ligger i
sandmagasinet (Wanhainen, 2005). Sulfidkoncentratet, som alltså domineras av pyrit, innehåller
en del kobolt och guld som sitter gitterbundet i pyriten. Detta skulle vara tekniskt möjligt att
utvinna med lakning, även biolakning (troligen tanklakning) (Sandström, 2013). I
anrikningssanden finns även industrimineral som glimmer, baryt, titanit och mineral som
innehåller sällsynta jordartsmetaller.

Figur 14. Sandmagasinet vid koppar-guldfyndigheten Aitik utanför Gällivare.

Boliden har hittat en liknande fyndighet vid Laver i södra Norrbotten, nära koppargruvan som
bröts på 40-talet. Det är mycket sannolikt att den kommer att vara i drift om 10‒15 år
(Sandström, 2013), och att man då kommer att bryta 40‒45 Mton/år, i dagbrott som i Aitik
(Boliden, radiointervju september 2014). Ungefär lika mycket gråberg måste brytas för att
komma åt malmen. I en inte alltför avlägsen framtid kommer Boliden alltså att med stor
sannolikhet producera 85‒90 Mton anrikningssand per år i Norrbotten och gråberg i samma
storleksordning.
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Eftersom anrikningssanden och en inte alls försumbar del av gråberget är potentiellt försurande
är det uppenbart att effektiv avfallshantering och effektiva efterbehandlingsmetoder för
deponier vid avlutad drift är viktiga forsknings- och utvecklingsområden för att miljöpåverkan
inte ska bli för stor (Fig. 15). Denna typ av forskning måste bedrivas i samverkan mellan
gruvindustri, universitet och andra aktörer.

Figur 15. Surt lakvatten vid Kristinebergsgruvan, Västerbotten.

Tidigare deponerat avfall måste ses som en möjlig resurs. En tydlig trend är att s.k. ”landfill
mining” ses som mer intressant. Eftersom stora resurser redan lagts ner på att krossa och mala
det material som är deponerat som anrikningssand är det sannolikt så att historiska
avfallsdeponier i ökande grad kommer att omprocesseras, troligen även i Norrbotten. Det
kommer att reducera risken för framtida miljöbelastningar men kommer att medföra
utmaningar under produktionstiden. Det förtjänar att påpekas att både LKAB och Boliden har
utvunnit metaller ur gammalt gråberg som hade en del nyttigheter kvar.

Det fallande avfallet i Aitik (och Laver) kommer i framtiden att ses som en resurs, särskilt
sulfidkoncentratet. Det är möjligt att t ex kobolt och guld kommer att utvinnas med biolakning
(tanklakning) av pyrit. Eftersom de sura lakvätskorna så småningom måste neutraliseras
kommer då ett nytt avfall att bildas, ett slam bestående av gips och järnhydroxider med risk för
relativt höga tungmetallhalter. Även om sådant slam för tillfällig förvaring finns t ex vid
gruvorna Maurliden och Kristineberg i Västerbotten har vi i Sverige ingen erfarenhet av
omhändertagande av mycket stora mängder sådant slam. Internationellt finns inte heller riktig
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säkra metoder för långtidsförvaring (”för alltid”) av sådant slam framtagna (INAP 2014). Detta
är ett viktigt framtidsområde för forskning och utveckling. Eftersom slammet som bildas vid
neutralisering av de sura vätskorna har ungefär fyra gånger så stor volym som den ursprungliga
pyriten är det mycket stora volymer av en för Sverige relativt ny typ av avfall som bildas.

Det är vanligt vid gruvor där man utvinner basmetaller och guld att reaktivt gråberg deponeras
på industriområdet, i väntan på permanent efterbehandling eller i väntan på omlokalisering, t ex
till dagbrott när gruvdriften upphör. Aitik är ett exempel på den första typen och Maurliden i
Västerbotten på den andra typen. De sura lakvatten som bildas vid vittringen av reaktivt gråberg
kan ha mycket höga metallhalter. I Maurliden kalkas vattnet och ett gips och järnhydroxidslam
med höga halter av tungmetaller bildas. I Aitik recirkuleras detta vatten till processvatten i
anrikningsprocesserna. Det finns metoder och tekniker för att fälla och utvinna metaller från
denna typ av sura, metallrika vatten men det tillämpas inte i Sverige. Internationellt finns en
tydlig trend att i högre grad utvinna metaller från den här typen av problematiska vatten (ITRC,
2013). Miljövinsterna är tydliga. Dels får man ett bättre vatten, dels utvinns en större del av
metallinnehållet i malmerna. Hur ekonomiskt möjligt detta är måste bedömas från fall till fall
men helt klart är att detta är ett viktigt, kommande forsknings- och utvecklingsområde även i
Sverige.
Dagbrottssjöars vattenkvalitet är idag, globalt sett, en av gruvindustrins största utmaningar (Fig.
16). Lägre metallhalter i framtida malmfyndigheter och effektivare metoder för
dagbrottsbrytning kommer att resultera i ett ökande antal dagbrottssjöar. Vid nedlagda
sulfidmalmsgruvor finns risk att dagbrottssjöarna kommer att innehålla sura lakvatten med
höga metallhalter. Vattensystemen nedströms dessa sjöar kan i varierande grad komma att
påverkas av grund- och ytvattenutflöde från sjöarna, särskilt i ett framtidsscenario med ökad
nederbörd orsakad av klimatförändringar. I Skelleftefältet i Västerbotten finns idag omkring 20
små och medelstora dagbrottssjöar. I Norrbotten finns ett av Europas största dagbrott i Aitik.
Detta kommer att blir Sveriges djupaste sjö när gruvdriften en gång avslutas (>500 m djup).
Även om det kommer att ta >100 år innan dagbrottet fylls är naturligtvis viktigt att veta vad det
kommer att bli för vattenkvalitet i det vatten som bräddar till recipienten. Ett liknande dagbrott
som i framtiden blir en dagbrottssjö kommer sannolikt att uppstå i Laver. Northlands järngruva
Tapuli i Norrbotten drivs i dagbrott liksom LKABs järngruvor i Gruvberget, Leveäniemi och
Mertainen. Den eventuella järngruvan vid Kallak nära Jokkmokk kommer också att drivas som
dagbrott.
Det kommer alltså i Norrbotten att inom en alltför inte avlägsen framtid att finnas ett antal stora
dagbrott som alla blir dagbrottsjöar i framtiden. Vattenkvaliteten i och kring dagbrottssjöar är
en viktig miljöfråga, som är av direkt betydelse för möjligheterna att uppfylla EUs Ramdirektiv
för Vatten. Direktivet kräver att vattenförekomster ska ha minst god ekologisk (ytvatten) eller
kemisk (grundvatten) status. Prediktiv modellering av den framtida vattenkvaliteten i
existerande och nya dagbrottssjöar skulle vara ett utmärkt verktyg för att bedöma den framtida
utvecklingen av dagbrottssjöar, och vilka efterbehandlingsåtgärder som är mest effektiva. Detta
är ett viktigt forsknings- och utvecklingsområde.

LKAB har ökat sin brytning av järnmalm till 30 Mton/år och kommer inom en relativt nära
framtid att gå 40 Mton/per år (LKAB, 2014) eller mer genom att öppna nya dagbrott. Av dessa
mängder malm kommer ungefär hälften att deponeras som anrikningssand och >15 Mton
gråberg kommer att brytas för att komma åt malmen.
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Figur 16. Bilden visar två dagbrott vid diamantgruvan Diavik i norra Kanada. Här illustreras tydligt varför
dessa dagbrott kommer att utvecklas till dagbrottssjöar när man slutar pumpa upp vattnet. Alla dagbrott
som har djup under grundvattenytan kommer att bli dagbrottssjöar när pumpningen slutar.

Eventuellt är man 2020 uppe i 50 Mton/år. Tapuligruvan kommer att bryta några Mton/år varav
betydligt mer än hälften deponeras som anrikningssand eftersom järnhalten är relativt låg. Även
här måste ungefär lika mycket gråberg som malm brytas för att frigöra malmen. Om
Kallakfyndigheten i Jokkmokks kommun öppnas, vilken den troligen har gjort om 10 år, kommer
här att finns en järngruva med brytning i dagbrott och en produktion på 10 Mton/år (Jokkmokk
Iron Mines AB, 2014). Järnhalten är mellan 25 och 45 % vilket betyder att mängden
anrikningssand blir ca 5 Mton/år. Mängden gråberg som måste brytas är av samma
storleksordning som malmproduktionen.

Denna genomgång visar att det inom 10‒20 år vid befintliga, planerade och troliga gruvor i
Norrbotten kommer att deponeras i storleksordningen 120 miljoner ton anrikningssand per år
(varav 85‒90 från sulfidmalmsbrytning och 30‒35 från järnmalmsbrytning) och minst lika
mycket gråberg. Då är inte möjliga gruvor som koppargruvan Viscaria, och Kiruna Iron ABs
eventuella järnbrytning i Malmfälten medräknade.

Att forskning och utveckling om avfallshantering, behandling och efterbehandling av gruvavfall
är ett viktigt område de kommande åren är knappast en överdrift om en så stor gruvproduktion
ska kunna existera med bibehållande av ambitiösa miljömål.
Malmen vid Laver innehåller en del arsenik och antimon, till skillnad från Aitik (Sandström,
2013). De vanligaste efterbehandlingsmetoderna av sulfidförande gruvavfall är olika typer av
täckning, som stryper syretillförseln och saktar ner sulfidoxidationen till en acceptable nivå.
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Detta fungerar inte tillfredsställande för arsenik och antimon eftersom de bildar anjonkomplex
som kan vara mobila vid lågt syretryck (Höglund et al., 2004). Att utveckla
efterbehandlingsmetoder som är effektiva även för arsenik och antimon är en viktig
forskningsfråga. Att göra detta till rimliga kostnader är egentligen ännu ett olöst problem
(Höglund et al., 2004; INAP, 2014).

Det är svårt att prognosticera prisutvecklingen för de sällsynta jordartsmetallerna, se nedan,
men om ett högt prisläge kommer att råda även framledes är det troligt att LKAB kommer att
utvinna sällsynta jordartsmetaller från apatiten i järnmalmerna i Malmfälten, eller egentligen
från andra fosfatmineral som sitter i apatiten (som är ett kalciumfosfat). Apatiten kommer i så
fall att lösas upp med lakning. Potential finns även att använda apatitens fosfor till konstgödsel,
liksom gjordes på 80-talet när LKAB sålde apatit till Norsk Hydro. Vid lakning av sällsynta
jordartsmetaller kommer även andra spårämnen att lakas ut. En del av dessa oönskade
spårämnen ger eventuellt negativa miljöeffekter som måste hanteras.

Naturliga bakgrundshalter
Ett problem är att det i Sverige tar lång tid att få de nödvändiga miljötillstånden för att starta en
ny gruva. Detta är ett potentiellt hinder för att utveckla gruvsektorn. En nyckelfråga i det
sammanhanget är utsläpp av metaller från gruvområden inklusive vittrande gruvavfall, i
förhållande till naturligt frigörande av metaller genom vittringsprocesser. Potentiella konflikter
mellan gruvdrift och miljöskydd handlar till stor del om gruvdriftens påverkan på
vattenkvaliteten i recipienterna.
I Sverige och inte minst i Norrbotten är kunskapen om den naturliga vattenkvaliteten och halter
av metaller och andra ämnen som As i områden i med olika typer av mineraliseringar av intresse
för gruvdrift relativt dålig. Att jämföra dessa naturliga mängder och koncentrationer med
utsläpp från gruvdrift (inklusive vittring från avfallsdeponier under och efter driftsperioden)
som använder bästa kända miljöteknikteknik, och på så sätt ta fram en metodik för att bedöma
om brytning av viss fyndighet är uthållig är ett viktigt forskningsområde. Det är som exempel väl
känt att brunnar i de malmförande områdena i Västerbotten har naturligt höga halter av arsenik.
Detta är alltså inte orsakat av gruvdrift.

Numera gör gruvbolagen undersökningar av naturliga bakgrundshalter i vatten i och omkring
områden där gruva ska öppnas. Här finns ett stort material tillgängligt för forskning. Vi har
tillgång till data från Skelleftefältet, Aitikområdet och Laverområdet (Boliden), guldfyndigheten i
Barsele, gruvan i drift och de planerade järngruvorna i Pajalaområdet (i båda fallen Northland
Resources) samt malmfälten i Norrbotten (LKAB). Dessa tre företag ställer sina relevanta
databaser till förfogande. Vi har således tillgång till data för sulfidrika koppar-zink-förekomster,
sulfidfattiga kopparförekomster, guld associerat med arsenik, och järnoxidfyndigheter.
Som enda universitet i Sverige har LTU ett analysinstrument (multikollektor högupplösande
ICP-MS) som gör det möjligt att inte bara mäta halter av metaller utan även halter av
metallernas stabila isotoper. Eftersom olika föroreningskällor kan ha olika förhållande mellan de
stabila isotoperna har isotopanalyser av metaller som järn, koppar, kadmium, krom, molybden,
zink osv stor potential för att spåra föroreningskällor och kvantifiera deras betydelse. Detta är
potentiellt ett viktigt verktyg för att kvantifiera hur mycket av halterna av dessa i vatten och jord
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som kommer från gruvdrift, hur mycket som kommer från lokala naturliga källor, hur mycket
som kommer andra lokala källor (jord- och skogsbruk, samhällen, andra industrier) och hur
mycket som är långtransporterat i atmosfären.

6. Innovatörer, entreprenörer och potentiella nya produkter
Det skulle potentiellt vara intressant att stimulera innovatörer och entreprenörer att använda
olika typer av gruvavfall och att utveckla gruvturism. Icke reaktivt gråberg är ett utmärkt
konstruktionsmaterial, icke reaktiv anrikningssand kan användas som filler i betong, vissa
mineral i anrikningssand kan koncentreras till rena industrimineral (glimmer, baryt mm). Det är
möjligt att mindre företag skulle kunna köpa gruvavfall från gruvföretagen och sedan
vidareförädla. Om det är tekniskt möjligt att utvinna de sällsynta jordartsmetallerna från
apatiten i LKABs avfall är det inte säkert att det är LKAB som gör detta. Ett mindre företag skulle
kunna köpa apatiten av LKAB och sedan vidareförädla.

Forskning pågår för att hitta avsättning av gruvavfall som produkt. Manganrik anrikningssand
har använts i jord-skogsbruk, som bygg och konstruktionsmaterial, för tillverkning av glas,
keramik, tegel och i glasyrer. Fosforslam återanvänds i jordbruk och i byggindustrin. Gruvvatten
har renats och använts för bevattning, kylning eller uppvärmning samt för generering av
elektricitet m.h.a. bränsleceller. Slam som produceras vid rening av gruvvatten har använts som
pigment, eller för borttagning av fosfor från kommunalvatten och jordbruksvatten. Gråberg kan
användas som förbättringsmedel för att neutralisera starkt alkalina jordar (Lottermoser 2010).
Gruvdrift resulterar i förändring av miljön vid gruvan och de närmaste omgivningarna.
Förändringarna behöver inte få negativa effekter. Redan idag är LKABs besöksgruva i Kiruna en
stor turistattraktion. Historiska gruvor som Falun och Sala är stora turistmål. Redan idag skulle
Aitik kunna vara ett stort besöksmål om man kunde göra en bra utsiktsplats där man ser
dagbrottet, Europas största konstruerade öppning i jordytan, och industriområdet med
anrikningsverk, gråbergshögar och sandmagasin. Blotta storleken på allt är en upplevelse som
många turister skulle vilja ha. Efter gruvans stängning kommer det givetvis bli ännu lättare att
göra detta till en stor turistattraktion. Det finns många liknande exempel internationellt. Eden är
en före detta gruva för utvinning av kaolin i Cornwall, England (Fig. 17). I Eden har det gamla
dagbrottet utvecklats till en stor turistattraktion med mer än en miljon besökare varje år. I
dagbrottet finns olika sevärdheter som t.ex. regnskog inomhus, trädgårdar, utbildningscenter,
butiker och restauranger (www.edenproject.com). Eden utvecklades inte bara för att
återanvända dagbrottet utan också för att minska arbetslösheten som blev stor när gruvorna i
Cornwall lades ned.
Man ska inte se gruvområdet efter stängning som ett dött, instängslat industriområde.
Efterbehandlingen ska vara så bra att de stora sandmagasinen och gråbergsdeponierna på lång
sikt invaderas av skog, om man inte använder de öppna områdena till något annat. Det betyder
att detta återigen blir möjligt att använda som renbetesland.
Inom ramen för MiMi-projektet som löpte 1997‒2004 visades med gruvan i Malmberget som
försöksområde, att man kan samdeponera anrikningssand och gråberg med slurrytransport
(Åkerlund 2005) På det sättet är det möjligt att skulptera ett landskap. Man kan alltså med aktiv
planering göra ett område med attraktiv topografi i samband med att en gruva stängs.
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Figur 17. Bilden visar delar av Edenprojektet, i England, som används till konserter, konstutställningar,
konferenser och guidade turer i den gamla gruvmiljön. Bilden är från www.edenproject.com.

Med en avsiktligt planerad topografi kan biodiversiteten ökas. Som ett exempel kan man göra
möjliga boplatser för pilgrimsfalkar, i dagbrottsbranter som inte släntats ut helts. Leif Bildström
vid SGU i Malå (personlig kommunikation, 2013) har visat att fågellivet har ökat vid den gamla
Adakgruvan i Västerbotten, mest troligt för att gruvdriften har medfört mer varierande topografi
än det gamla myrlandskapet hade.

Nedlagda gruvområden behöver således inte ses som förstörd natur. Betydande mervärden
skulle kunna skapas om vilja, kreativitet och beslutsamhet finns. Detta är ett givet
utvecklingsområde där småföretag och entreprenörer kan göra stor insats om de politiska och
myndighetsmässiga förutsättningarna finns. Ett uppenbart exempel är gruvområdet i Falun som
utnämnts till världsarv och som är en stor turistattraktion. Även flera andra nedlagda gruvor i
framförallt Bergslagen har utvecklats till lokala turistattraktioner. I Norrbotten utgör
turistgruvan i Kirunagruvan en av de större turistattraktionerna med ca 25 000 besökare per år.
Nedlagda kalkbrott som används som konserthall i Dalhalla, ”Blå lagunen” på Gotland som är ett
av de mera populära badställena på ön, medan de nedlagda kalkbrotten i Limhamn och Hällekis
avsatts som naturskyddsområden. Andra exempel är Bodåsgruvan i Gästrikland som efter
nedläggningen användes av Sandvik som testgruva för gruvutrustning och numera används av
Mackmyra för lagring av whisky eller Kirunasvampen AB som odlar shiitakesvamp i
Kirunagruvan.
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7. Kunskapsluckor och forskningsbehov
Baserat på ovanstående genomgång kan ett antal angelägna forsknings- och utvecklingsområden
definieras:

Inom delprojektet Vilka malm- och mineralresurser finns det potential för i Norrbotten, och vilka
kommer sannolikt att exploateras i framtiden?
•
•
•
•

Norrbottens potential för fyndigheter av sådant som av EU klassas som kritiska metaller
och industrimineral. Från prospektering till innovativa nya produkter.
Karaktärisering av primärmalm samt avfall med avseende på t.ex. kritiska metaller (nya
produkter).
Karaktärisering av primärmalm samt avfall med avseende på förbättringar inom
anrikningsprocessen (högre metallutbyten).
Utvecklande av nya prospekteringsmetoder, genom att undersöka geokemiska
gradienter kring olika typer av malmfyndigheter (kemi, mineralogi, isotoper). Dessa
gradienter kan användas som vektorer mot malm.

Inom delprojektet Vad kommer den exploateringen att ha för betydelse för innovation och
samhällsutveckling?
•
•
•

•

•

Utvecklandet av nya (statistiska och ekonomiska) modeller för att mäta regionala
sysselsättningseffekter av gruvetableringar och gruvproduktion i Sverige.
Fördjupade analyser av gruvbranschens spridningseffekter på andra branscher,
inklusive produktinnovation, agglomerationseffekter etc.
Jämförande studier av olika typer av strategier för att stärka branschens kopplingar till
den lokala ekonomin (t.ex. skatteåterföring), samt behovet och effekterna (på t.ex.
konkurrenskraft) av sådana i ett norrländskt perspektiv.
Studier av hur skattenivåer och andra samhällsinsatser (att göra geologisk information
lätt tillgänglig (Mineralinformationskontoret i Malå), Business Swedens försök att hitta
investerare osv) påverkar Sveriges attraktivitet för nya investeringar och därmed att nya
jobb skapas.
Möjligheten att göra prospektering mindre beroende av riskkapitalmarknaderna för att
få en jämnare insats över åren och göra prospekteringen mera effektiv med hjälp av
statligt stöd till de allra mest riskfyllda första insatserna bör utredas.

Inom delprojektet Vad kommer den exploateringen att få för miljöeffekter?
•

•
•
•
•

Med tanke på de stora volymer av gruvavfall som kommer att produceras är nya
innovativa metoder för att minska mängden gruvavfall och för att förhindra
sulfidoxidation i reaktivt avfall viktiga områden.
Gruvavfall som resurs; omprocessering av gammalt avfall och utvinning av
industrimineral mm i fallande avfall.
Omhändertagande av det slam som bildas vid neutralisering av lakvätskor vid
metallutvinning med lakning.
Kvaliteten på vattnet i de stora dagbrottsjöarna som kommer att bildas i Norrbotten.
Naturliga bakgrundshalter av metaller och andra grundämnen i vatten och jord i
mineraliserade områden, för att underlätta bedömningar av gruvdriftens miljöpåverkan.
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