
Synpunkter rörande det socialdemokratiska strategiprogrammet 
för svensk gruvnäring 

 
Min kritik riktar in sig på fem områden som i sig är så pass bristande att rapporten bör 
remitteras för revidering: bristande miljö- och folkhälsoperspektiv, bristande faktaunderlag 
och samhällsansvar, avsaknad av analys av demokratiperspektivet i dagens 
prospekteringsprocess, kompensation till lokalsamhället och del av vinsterna samt bristande 
problematisering av förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling. 
 

1. Bristande miljö- och folkhälsoperspektiv 
En gruva är och förblir ett av de allra största och mest genomgående fysiska ingrepp som 
människan kan göra i naturen. Det är inte möjligt att återställa ett område efter gruvbrytning 
till så som det var innan gruvbrytningen ägde rum och miljö- och hälsoeffekterna är 
omfattande och långvariga . Jag väljer att citera rapporten Miljöpåverkan från gruvindustrin 
från 2008 för att illustrera miljöeffekterna. Rapporten är sammanställd av Kersti Karltorp på 
uppdrag av Andra AP-fonden och AP-fondernas etikråd: 
 
Utvecklingssteget innebär att en fyndighet utvecklas till en färdig gruva, men detta sker ofta parallellt 
med exploateringen. För att avgöra om en fyndighet är en lämplig gruva måste följande områden 
bedömas: natur, väder, tillgång på bekvämligheter, ekonomiska aspekter, politiskt läge och miljölagar. 
(Hartman och Mutmansky, 2002) Precis som under prospektering och provbrytning blir miljöpåverkan 
från utvecklingssteget störst om det sker i ett tidigare orört område. Utvecklingen av en gruva innebär 
att behovet av vatten ökar, vilket kan leda till konflikter om vattentillgången redan är begränsad i 5  
området. Utvecklingen av gruvor ovan jord medför att landskapet deformeras och skog avverkas, 
vilket leder till minskat skydd för djurlivet i området och ökad erosionsrisk. Underjordsgruvor medför 
risker för sättningar och ändrade mönster för vattnets flöde, vilket kan leda till att vattendrag i närheten 
torkar ut eller svämmar över. Gruvdrift har stor inverkan på kringliggande ekosystem och kan leda till 
att den biologiska mångfalden minskar (Miranda m.fl., World Resources Institute, 2003). 
 
Exploateringen innebär att malm bryts i ekonomiska kvantiteter. Vilken brytningsmetod som används 
avgörs av fyndighetens form och läge (Hartman och Mutmansky, 2002). Majoriteten av all brytning 
sker ovan jord, vilket beror på att det är mer ekonomiskt samt att processerna för att utvinna ovan jord 
effektiviseras kontinuerligt. (Aswathanarayana, 2003) I rapporten beskrivs dagbrott, lakning, 
hydrauliska metoden samt brytning under jord med eller utan återfyllnad. Storskalig gruvdrift har stor 
lokal miljöpåverkan. Dagbrott medför att landområden deformeras, skog avverkas och att stora 
mängder avfall uppstår. Förändringar i landskapet leder till ökad erosionsrisk, vilket i sin tur kan orsaka 
sedimentering i ytvattnet och stora negativ inverkan på det marina livet. Dagbrott leder till spridning av 
damm och har större inverkan på luftkvalitet än underjordsgruvor. Påverkan på vattenkvalitet är 
troligen lika stor från gruvor ovan som under jord. Underjordsgruvor medför risker för sättningar och 
ändrade vattenflöden. Gruvindustrin använder mycket energi och förbränning av fossila bränslen är 
den vanligaste energikällan. Detta leder till utsläpp av växthusgaser och med största sannolikhet 
klimatförändringar. Gruvdrift orsakar också utsläpp av damm, partiklar, svaveloxider, kväveoxider och 
andra farliga ämnen, med en rad olika hälso- och miljöproblem som följd (Marcus, 1997). 
 
Anrikningen inleds oftast med att malmen krossas och mals, därefter kan flera olika metoder användas 
för att separera de önskvärda mineralen från resten av malmen. Gravimetrisk anrikning, flotation, 
magnetisk separation, elektrostatisk separation och lakning är vanliga metoder för att öka 
koncentrationen av önskade mineraler. Många anrikningsprocesser är mycket energikrävande, 
används fossila bränslen som energikällan leder detta till utsläpp av växthusgaser (Mining, Minerals 
and Sustainable Development, 2002). Giftiga kemikalier, exempelvis svavelsyra och cyanid, kan 
orsaka stora föroreningar om de kommer ut i närliggande mark eller vattendrag. Under anrikning 
genereras även mycket damm som sprids i omgivningen, med miljö- och hälsoeffekter som följd 
(Ripley m.fl., 1996). 
 
I samband med gruvdrift produceras stora mängder avfall, i form av gråberg, anrikningssand och 
lakningsavfall. Avfall från sulfidmalmer innebär stora utmaningar och måste hanteras under väldigt 



lång tid, eftersom det leder till omfattande negativ inverkan på miljön om det kommer i kontakt med 
syre och vatten. Gråberget kan lagras på hög och i vissa fall användas som byggnadsmaterial eller 
som återfyllnad i gruvor. Anrikningssanden förvaras ofta i gruvdammar men det finns även exempel, 
med omfattande negativ miljöpåverkan, där anrikningssand lagras i havet eller i floder. Lakningsavfall 
sköljs ur för att avlägsna kvarblivna kemikalier från lakningen och förvaras därefter som gråberg eller 
anrikningssand. Den största potentiella miljöpåverkan från gruvindustrin generellt och 
avfallshanteringen specifikt är läckage av försurande lakvatten och förhöjda metallhalter, mer känt 
under det engelska uttrycket acid rock drainage. Problemet uppstår genom att sulfidjoner i 
sulfidmalmer reagerar med luft och vatten. När denna vittringsreaktion startat är den svår att stoppa 
och miljökonsekvenserna blir därför omfattande och långvariga. För att detta inte ska ske måste 
sulfidhaltigt gruvavfall isoleras från syre genom att täckas med vatten eller morän. För att göra detta 
förvaras anrikningssanden oftast i en gruvdamm som görs så stabil att den håller under mycket lång 
tid oavsett seismologisk aktivitet, väderfenomen och andra störningar (Mining, Minerals and 
Sustainable Development, 2002). 
 
Som nämnts ovan är ett av de mest omfattanden miljöproblemen i samband med gruvdrift läckage av 
försurande lakvatten och tungmetaller. Uran, kol, basmetaller, till exempel bly, koppar, nickel, zink och 
metaller som ofta bryts tillsammans med basmetallerna till exempel guld och molybden bryts ofta ur 
sulfidmalmer och det är vid hantering av dessa avfallsprodukter som detta problem kan uppstå 
(Mining, Minerals and Sustainable Development, 2002) Det finns andra mineralspecifika miljörisker, ett 
exempel är anrikning av guld genom cyanidlakning. I samband med detta finns det risk för spridning 
av cyanid, som är giftigt för människor och djur och kan orsaka stor skada om det läcker ut i mark eller 
vatten (Ripley m.fl., 1996). Ett annat exempel är framställningen av aluminium där avfallet som, kallas 
för röd lera, kan ge stora problem med dammspridning och läckage av olika metaller till vattendrag 
(Aswathanarayana, 2003). Energianvändningen vid framställningen av aluminium är extremt hög, 
vilket kan medföra stora utsläpp av växthusgaser och leda till klimatförändringar (Aluminiumriket 
Sverige, 2008). I samband med kolbrytning frigörs ofta metan, vilket medför en explosionsrisk och 
bidrar till utsläppet av växthusgaser och klimatförändringar (World Coal Institute, 2008). Kolbrytning 
leder även till omfattande spridning av damm och partiklar, med stora miljö- och hälsoproblem som 
följd (Aswathanarayana, 2003). Den största miljöpåverkan från uranbrytning orsakas av att uran och 
dess sönderfallsprodukter är radioaktiva, vilket kan orsaka skador hos människor, djur och växter som 
kommer i kontakt med dem (Ripley m.fl., 1996). 
 

Helhetsbild saknas 
Dessa aspekter har arbetsgruppen bakom rapporten Strategisk samverkan för svensk 
gruvnäring inte tagit ställning till i sitt arbete, något jag menar är essentiellt om man ska 
kunna föra en sammanhållen politik gällande gruvnäringen. Om man ska kunna utforma ett 
trovärdigt strategiprogram för en näringsgren måste samtliga aspekter vägas in, även sådana 
som inte är fördelaktiga till förmån för den aktuella näringsgrenen. Utan detta heltsgrepp är 
det omöjligt att stimulera gruvnäringen till ett större ansvarstagande för miljö och folkhälsa. 
 
Det finns ett flertal exempel på förödande händelser i anslutning till gruvdrift som kommer att 
påverka människor, djur och växtliv under lång tid framöver.  
 
I september 2000 havererade en damm i Aitikgruvan i Norrbotten, 1,6 miljoner kubikmeter 
vatten med förhöjd kopparhalt rann ut i Linaälven, ett biflöde till Kalixälven, en av våra 
nationalälvar. Länsstyrelsens utredning påvisade att effekterna hade blivit fullständigt 
förödande om klarningsdammen brustit då denna inte var konstruerad för ett sådant scenario 
som utspelades annat än vid gynnsamma förhållanden. 
 
Ett annat beklämmande exempel är Svärtträskgruvan i Storuman och Blaikengruvan i Sorsele 
som bägge initierades av Scanmining som kort därpå förklarade sig själva i konkurs, gruvorna 
köptes sedan av Lappland Goldminers Sorsele AB som även de gick i konkurs efter en kortare 
period. Redan ett par år efter att driften av gruvorna igångsatts kunde myndigheterna påvisa 
tungmetallsläckage från gruvorna som ingen förutsett eller ansetts kunnat uppstå. Dygnet runt 
läcker i detta nu omkring 200 kg zink ut i vattendragen omkring Blaikengruvan. Vid Lappland 



Goldminers Sorsele AB:s konkurs fanns endast 3,3 miljoner avsatt för sanering. När 
Scanmining fick miljötillstånd beräknades ett återställande uppgå till en kostnad av 11 
miljoner kronor. Länsstyrelsen har nu räknat på att kostnaderna för sanering kommer att 
uppgå till åtminstone 200 miljoner kronor. En nota som samhället får stå för.  
 
Det kanske värsta exemplet är Talvivaara-gruvan i östra Finland. En av gruvans dammar har 
läckt tre gånger sedan gruvan startades år 2008, den senaste gången, under 2012, läckte 
hundratals miljoner liter vatten ut innehållande nickel, kadmium, aluminium och uran. 
Händelsen har kallats för Finlands största miljöolycka och nivåerna av tungmetaller i 
vattendragen är giftiga för levande organismer och kommer att förändra ekosystemet inom ett 
stort område. Effekterna ses och upplevas redan idag, några kilometer från gruvan är flera 
hektar död skog och illuktande vattendrag. Människorna i trakten kan inte dricka vattnet, fiska 
eller nyttja markerna. 
 
Skattebetalarna får stå för kostnaderna både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
 

Bristande lagstiftning 
Det finns uppenbara brister i lagstiftningen idag gällande bl.a. miljöprövningen. Det finns 
även uppenbara brister i uppskattningen av kostnaderna som beräknas för återställande av 
markerna i samband med att verksamheten upphör. 
 
Jag efterlyser en problematisering av miljöperspektivet i rapporten, en expansion av 
gruvnäringen får inte ske på bekostnad av miljö och människors hälsa. Vid prospektering 
måste hänsyn tas till om gruvdrift är lämplig i det aktuella området, till exempel med 
avseende på om området innehåller ekosystem med högt bevarandevärde eller om gruvdrift 
skulle innebära mycket hög risk för miljö. Det behövs en bredare debatt om så kallade no-go-
areas dvs. områden där gruvdrift inte bör bedrivas. 
 
Globalt pågår en debatt om så kallade no-go areas inom gruvindustrin och dialog förs mellan 
International Union for Conservation of Nature, IUCN, och International Council of Mining 
and Metals, ICMM, om biologisk mångfald och gruvdrift (International Union for 
Conservation of Nature). I dagens läge säger ICMM:s hållbarhetsprinciper att gruvföretag ska 
respektera områden som enligt lag ska skyddas samt Världsarvsområdena. 
 
Debatten behöver dock breddas än mer och omfatta även civilsamhället och oberoende 
forskning och framför allt behöver debatten föras i Sverige. Man kan t.ex. fråga sig hur staten 
i form av myndigheten Bergsstaten överhuvudtaget kan överväga gruvbrytning inom 
världsarvet Laponia med tanke på ICMM:s ståndpunkt i frågan. 
 
Likaledes efterfrågar jag var folkhälsoperspektivet återfinns. Det finns idag ingen forskning 
mig veterligt om gruvnäringens påverkan på folkhälsan. Vi vet att damm, tungmetaller och 
andra gifter som släpps ut av gruvnäringen påverkar människors hälsa negativt men vi vet inte 
i vilken utsträckning. Jag efterlyser därför att partiet utformar ett åtgärdsprogram som bl.a. 
innefattar en folkhälsoundersökning mellan befolkningen i malmfälten och i ett område som 
inte påverkas av gruvdrift. 
 

Inte i linje med Framtidskontraktet 
Ansatsen i rapporten Strategisk samverkan för svensk gruvnäring följer inte heller de 
prioriteringar som definieras i Framtidskontraktet inför partikongressen i april. I 
Framtidskontraktet kan man bl.a. läsa: 



 
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen fortsätter att stiga i samma takt som nu 
kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Vi ser dessutom en 
pågående global kris för den biologiska mångfalden, där en av de största 5 artutrotningarna i 
planetens historia pågår. Nätet av arter som bygger våra ekosystem är förutsättningen för vår 
existens eftersom de producerar all vår mat, allt vårt rena vatten och allt det syre vi andas. 
Nu krävs ett sammanhållet globalt och nationellt politiskt arbete för att säkra en god miljö 
även i framtiden. 
 
Glappet mellan vad klimatforskningen säger att vi ska göra och de politiska åtgärder som 
sker internationellt växer. Vi är på väg mot en värld med kraftigt stigande temperaturer och 
där förutsättningarna för mänskligt liv kraftigt försämras.  
 
Vårt vägval är odiskutabelt. Ökningen av växthusgaser i atmosfären måste upphöra. Vi står 
inför en omställning. Från ett samhälle som bygger på fossila bränslen, till ett som bygger på 
det förnybara. 
 
Vi socialdemokrater känner tillförsikt eftersom vi har genomfört stora samhällsförändringar 
tidigare. Vi ledde omställningen från Fattigsverige till välfärdsland. Vi ska klara 
klimatomställningen på samma sätt. 
 
För oss socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att klara 
klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar för oss 
som politiker och som individer att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Med 
rätt styrinstrument kan såväl kommuner som marknaden utgöra en positiv kraft i att utveckla 
ny teknik och bygga ett hållbart samhälle. 
 
Denna politiska prioritering återspeglas mycket lite eller inte alls skulle jag vilja påstå i rapporten 
vilket i sig är grund nog att återremittera hela rapporten. 
 

2. Bristande faktaunderlag och samhällsansvar 
Jag menar att rapporten är alldeles för ensidigt viktad till förmån för gruvnäringen. De 
huvudsakliga dokumenten som använts i definitionen av gruvnäringens utmaningar är 
formulerade av eller i samförstånd med gruvnäringen. Men eftersom gruvnäringen har en så 
omfattande påverkan på miljö, hälsa och den region som den verkar i måste andra underlag 
inhämtas. 
 
T.ex. har inte den ovan citerade rapporten Miljöpåverkan från gruvindustrin beaktats. Inte 
heller har den forskning som Cerum (Centrum för regionalvetenskap) vid Umeå universitet 
beaktats vilken i ett flertal rapporter lyfter fram farorna med en ensidig regional utveckling 
fokuserad på satsningar på naturresursindustri. Här följer ett citat från rapporten Hållbar 
regional utveckling i Västerbotten som utgör en sammanfattning av ett flertal olika 
forskningsrapporter på ämnet: 
 
Västerbotten och Norrland har genomgått en mycket snabb och kraftfull tillväxtprocess de senaste 
etthundrafemtio åren. Flera platser i Norrland erbjuder livsvillkor som av många i ett globalt perspektiv 
skulle karaktärisera som mycket goda. Trots det befinner sig regionen i en besvärlig utvecklingsfas 
med svaga befolkningssiffror. Förklaringen är att regionen under lång tid tenderat att försumma 
befolkningen som fundamental tillgång och den attraktiva livsmiljön som grundläggande för hållbar 
regional utveckling. 
 



Men det är inte så att regionen karaktäriseras av en omfattande nettoutflyttning. Istället är bristen på 
attraktivitet framförallt koncentrerad mot gruppen mellan 25 och 35 år. Det leder till relativt sett svaga 
födelsetal och möjligen även en relativt sett lägre andel entreprenörer i regionen. Avgörande för att 
hålla uppe födelsetalet är att regionen upplevs som ett förstahandsval för kvinnor. Kvinnornas 
arbetsmarknad i Västerbotten är mycket koncentrerad till ett fåtal sektorer med relativt få arbetsgivare. 
En mer diversifierad arbetsmarknad med fler alternativa arbetsgivare inom varje sektor kan öka 
regionens attraktivitet. Avgörande för att regionen ska kunna erbjuda en sådan diversifierad 
arbetsmarknad är att den även kan erbjuda större städer.  
 
Den problematiska utvecklingen har sina rötter i en institutionell struktur som framförallt betonat 
naturresursindustrins tillväxt. En institutionell förnyelse krävs för att regionen ska kunna reducera sin 
sårbarhet i förhållande till den internationella råvarumarknaden. Regionen måste ha ett näringsliv som 
både kan ta tillvara avkastningen från naturresurserna och utveckla ett i förhållande till 
naturresursindustrin oberoende näringsliv med en egen växtkraft som inte är kopplad till 
råvarupriserna. 
 
Institutionell förnyelse är därför, som för alla naturresursekonomier som vill växa, en viktig uppgift för 
regionen. Bildandet av Region Västerbotten är ett exempel på en sådan institutionell förändring. 
Förändringar i den verklighetsbeskrivning som präglar regionen är en annan men till den institutionella 
strukturen kopplad förändring. En förskjutning från en betoning av naturresurser, infrastruktur och 
nationella samt europeiska stöd över till att se befolkningen, service- och tjänsteföretagande samt den 
attraktiva livsmiljön som viktiga tillgångar är en annan sådan förnyelse. 
 
Vi tycker oss under arbetet med ACANALYS ha sett en att attitydförändring pågår i Västerbotten där 
tillgångar, förädlingsvärde, inkomster, lycka och värdeskapande allt mer förs in i fokus för den 
regionala utvecklingsdiskussionen på kommunal och regional nivå. Vi tror att det är den rätta vägen att 
gå för en region som vill utvecklas på ett hållbart sätt. 
 
Professor Lars Westin vid Cerum, som författat den ovan citerade rapporten, beskriver 

problematiken i en intervju på följande sätt: 
 
Lars Westin kallar det för naturresursernas förbannelse. 
 
Orter och regioner som under en period drar nytta av en naturresurs som är otroligt gynnsam 
att utvinna och handla med. 
 
- Det blir en boom. Priserna drar iväg, det blir lönsamt att söka jobb kopplat till 
naturresursen och dess underleverantörer. Det driver upp löner i regionen. Övrig 
förädlingsindustri måste också höja lönerna och slås med tiden ofta ut. 
 
- Norrlands historia ger flera exempel. Här finns enormt mycket skog men det är ont om 
snickerier, medan Danmark som inte har skog har snickerier, här finns stålverk men 
verkstadsindustrin är svag säger Lars Westin, professor och föreståndare för centrum för 
regionalvetenskap. 
 
En sårbarhet byggs in 
 
Han känner igen det scenario som just nu utspelar sig inom gruvindustrin. Det har nämligen 
skett förut. Inte bara i Sverige, utan på många platser i världen. Inte bara då det handlat om 
malm utan också fisk, skog, kol, olja eller guld. 
 
Städer blomstrar. Stater, regioner och privata investerare satsar enorma summor för att ta 
vara på tillgången. 
 



Men enligt Lars Westin glömmer man ofta att satsa på den resurs som betyder mer för 
regionen än den begränsade naturresursen - människorna. 
 
- Man binder upp hela regionen till en struktur som är kopplad till naturresursen. Man vad 
händer när det inte är lönsamt att handla med naturresursen och tekniken effektiviseras? 
 
- Jo, då friställs människor och om det inte finns en differentierad arbetsmarknad flyttar 
människor därifrån vilket innebär att skatteintäkterna i regionen minskar och 
levnadsstandarden sjunker. 
 
Skatten tillfaller staten 
 
Han pekar också på att en väldigt liten del av vinsterna från gruvbrytningen och vattenkraften 
når regionen. 
 
- Eftersom norrlänningarna är relativt fattiga och kulturen i Norrland innebär att invånarna 
ska vara lönearbetande och inte själva ska äga företag och resurser, får man inte heller 
avkastning och utdelningar. Skatten tillfaller staten så regionen får en väldigt liten del av 
kakan. En liten befolkning ska tävla med intressen från Göteborg, Stockholm och Malmö om 
var statens resurser ska fördelas. Stockholm prioriteras för att huvudstaden ska klara 
konkurrensen från städer som St. Petersburg och Köpenhamn, säger han och fortsätter: 
Bredare arbetsmarknad 
 
-  Hade regionerna varit med och ägt naturresurserna hade de kunnat använda vinsterna till 
att bland annat utveckla och investera i universitet, i vård, skola, i kultur och teknisk högskola 
för att på sikt använda de nya produkter som man utvecklar till att sälja dem på en 
internationell marknad. 
 
- På köpet får man då en bredare arbetsmarknad vilket gör regionen intressant att flytta till. 
De senaste tio åren har befolkningen i Norrland minskat med över 100.000 personer. I 
dagsläget är befolkningsantalet i de fyra nordligaste länen mindre än på 1960-talet. 
 
Det nedanstående citatet är hämtat från rapporten Strategisk samverkan för svensk gruvnäring 
och speglar enligt min mening en föråldrad syn på vad gruv- och mineralindustrin har för roll 
för regional och lokal utveckling. 
 
Gruv- och mineralindustrin med dess anknytande näringar är en mycket viktig 
utvecklingskraft för nationell, regional och lokal ekonomi, för exportinkomster och för 
regional utveckling. Inom industrin och i samarbete med olika  forskningsorganisationer finns 
ett forsknings- och utvecklingsarbete, vilket resulterat i att de på många områden ligger i 
fronten av utvecklingen. En stor del av tungt bergarbete har exempelvis kunnat automatiseras 
i LKAB: s gruvor. 
 
Återigen, om man läser de vetenskapliga rapporter som Cerum publicerat så finns det snarare 
fler nackdelar för en region och ett lokalsamhälle av en etablering av en gruva än vad det 
finns fördelar. Automatiseringen inom gruvnäringen har också lett till att det stora 
sysselsättningsargumentet urholkas allt mer. Det skapar övertalighet och efterfrågar successivt 
en kompetens som inte finns inom regionerna där gruvorna är lokaliserade. Out-sourcing och 
fly-in-fly-out blir ett allt mer reellt hot. 
 



Gruvorna skapar ett beroende och slår ut andra näringar, det pressar upp löner som inte kan 
matchas av andra sektorer och en inlåsningseffekt skapas där samhället närmast blir en 
servicegren för gruvindustrin. 
 
Vägen till en hållbar regional utveckling ligger alltså inte i naturresursindustrierna för län som 
Norr- eller Västerbotten. Detta måste också återspeglas i rapporten eftersom det handlar om 
att ta ansvar för en hållbar samhällsutveckling vilket det, oavsett om staten äger den regionala 
utvecklingspolitiken eller ej, endast i nuläget går att göra på riksnivå. 
 

3. Analys av demokratiperspektivet i prospekteringsprocessen 
Idag är prospekteringsprocessen tveklöst utformad för att gruvprojekt ska gå igenom. 
Konsekvensprövningarna ligger i sista led, miljöprövningen är placerad som ”bromskloss” 
och filter och får agera ”bad guy” i media. När miljöprövningen genomförs har nämligen 
redan företaget som ligger bakom prospekteringen berett väg för projektet bland lokala 
beslutsfattare och byggt upp en ”förväntan” i lokalsamhället. Gruvan presenteras ofta som den 
enda lösningen. Prospekteringsprocessen splittrar samhällen och är inte en demokratisk 
process, förutom den beskrivna problematiken ovan har civilsamhället och lokala 
beslutsfattare ytterst lite att i slutändan säga till om, få har rätt att överklaga. 
 

En alternativ och demokratisk process 
I min föreslagna revidering av Strategisk samverkan för svensk gruvnäring ingår även en 
utvärdering av dagens prospekteringsprocess och förslag på en alternativ och mer demokratisk 
process. En sådan process skulle t.ex. kunna inbegripa en dialog i ett tidigt skede med 
lokalsamhället från region/kommun i samband med att planerna på en gruva presenteras, i 
dialogen bör en inventering ingå för alternativa och långsiktigt hållbara näringar. Direkt 
olämpliga projekt bör rensas bort på ett tidigt stadium, då hinner inte exploatören investera i 
ett orimligt projekt och därmed undviker man att det går prestige i dem. Vetorätten som 
kommunerna idag endast har för uranprospektering bör utsträckas till att omfatta samtliga 
prospekteringar. 
 

4. Kompensation till lokalsamhället och del av vinsterna 
Idag ser vi en helt absurd situation där glesbygdskommuner belastas med bl.a. kostnader för 
infrastruktur, bostäder och sanering i samband med gruvverksamhet. De som har minst får 
betala mest. 
 
Den här typen av gruvdrift som vi ser växa fram är något som inte gynnar en hållbar 
samhällsutveckling utan snarare det motsatta. Gruvetableringarna ger i bästa fall 
arbetstillfällen på en 25-30 år vilket är den längsta livslängd jag har sett för något av de 
projekt som utländska riskkapitalbolag driver i Sverige. För projektet vid Natura 2000-sjön 
Rakkurijärvi i Norrbotten är livslängden betydligt kortare, 5-15 år. 
 
Glesbygdskommunerna kommer att stå på ruta ett igen efter att gruvan är nedlagd, det 
kommer inte att ske någon större inflyttning till samhällen som Pajala, Jokkmokk eller 
Kiruna. De nya arbetstagarna kommer att veckopendla och bo kvar och vara skrivna på den 
ort de kommer ifrån, där uteblir kommunens förväntade extra skatteintäkter, varför flytta till 
en ort om det inte finns någon framtid för barnen och det inte finns något jobb för en partner? 
Vinsterna från gruvdriften kommer man inte få någon del av heller då dessa slussas ut ur 
landet. 
 



Likaledes kommer man i många fall att få stå med en överdimensionerad infrastruktur som 
kommunen inte kan bära kostnaderna för eller för den delen har behov av efter gruvans 
nedläggning. 
 
I bästa fall kommer dessa kommuner att gå plus minus noll på en gruvdrift som drivs av 
riskkapitalister, i sämsta fall går man ut minus med kostnader för sanering och återställande 
som i exemplet ovan. 
 
Devisen privatisera vinster och socialisera förluster får aldrig bli praxis i den svenska 
gruvnäringen. 
 

Reformera lagstiftningen 
Politiken är det enda verktyget vi har för att kunna åtgärda det här missförhållandet, det enda 
sättet vi har för att få slut på den närmast rovdrift som nu sker på våra ändliga naturresurser. 
Förstatligande av gruvor är ett tillvägagångssätt, ett grovt verktyg kanhända, då garanteras det 
åtminstone att det finns en ansvarig huvudman som faktiskt finns i landet samt att vinsterna 
går tillbaka till samhället. 
 
Ett annat, mindre provokativt, sätt är att strama upp lagstiftningen! Jag kan komma på väldigt 
många sätt att göra detta, stadga att bolagen måste avsätta rimliga delar av vinsten till 
investeringar i lokalsamhället, till stimulans av andra näringar så att orterna/kommunerna kan 
underlätta en omställning från en gruvbaserad ekonomi till en annan, tvinga dem att via 
bankgarantier säkerställa att det finns medel till en sanering av området för att undvika 
liknande exempel som med Svärtträskgruvan och Blaikengruvan. Tvinga bolagen att betala 
bolagsskatt i Sverige samt att ha kontor med ansvarig driftschef på plats i landet. 
 
Ge kommunerna vetorätt för samtliga mineralprospekteringar och inte enbart för 
uranprospektering. Dessutom måste, enligt min mening, lokalbefolkningen ha någon form av 
vetorätt angående denna typ av etableringar då kommunledningar alltför ofta förblindas av 
löftena om arbetstillfällen. Detta leder till att man blundar för att man genar i kurvorna och 
bl.a. åsidosätter miljövärden och andra ekonomiska näringar som på längre sikt kan vara mer 
lönsamma, som t.ex. turismnäringen i Jokkmokks kommun. 
 
Gruvnäringen är och förblir en viktig del av Norrbottens och Sveriges ekonomi men det är en 
ändlig resurs och ger stora ärr i naturmiljön och påverkar livskvalitet och andra ekonomiska 
näringar negativt. Därför måste vi kräva att dessa ingrepp görs med ett större ansvarstagande 
och med en större delaktighet lokalsamhället, vi som faktiskt ska leva med efterverkningarna. 
Varför skulle inte vi t.ex. kunna lagstifta om fonder i stil med de norska oljefonderna? Vad 
som händer med vinsterna från gruvnäringen är aktuellt för oss norrbottningar och svenskar i 
allra högsta grad då det faktiskt är våra naturresurser det handlar om. 
 

Avgift för råvara 
Sverige har idag den i särklass lägsta skatten/avgiften på mineraler. 2 promille av 
mineralvärdet varav 1,5 promille går till markägaren och 0,5 till staten. En av världens största 
mineralnationer, Australien, har en skatt på 30% av vinsten av utvinningen. Alltså långt över 
den procentsats som vänsterpartiet föreslår och utan den negativa effekt t.ex. företrädare för 
Alliansen föreslår. 
 
Det som däremot bör och kan diskuteras är hur ett högre uttag av vinsterna från utvinningen 
av våra naturresurser ska utformas. Ett attraktivt förslag framförs av bloggaren Lars 



Wilderäng, huvudskribent på den inflytelserika bloggen Cornucopia? den största bloggen 
inom finans, ekonomi och miljö, utgående ifrån en 10%-ig skattesats: 
 
”Ska pengarna tillfalla kommunerna så kan man låta 1% av intäkterna gå direkt till 
kommunen, 1% fördelas bland berörda markägare, inklusive grannar inom ett visst 
avstånd. Övriga 8% fonderas mycket riktigt i en gruvfond, och betalas ut under dubbelt 
lång tid som gruvan varit i drift, men först efter gruvan tagits ur bruk. En tredjedel 
av pengarna kan gå till kommunen, resterande 2/3 i arbetsmarknadsstöd till 
nyetablerade företag i kommunen, för att på så sätt ordna nya arbetsplatser när gruvan 
lagts ner. 
 
I praktiken betalas alltså 4% av de årliga gruvintäkterna ut per år efter gruvan lagts 
ner. 1.33% tillfaller kommunen, mot 1% under gruvans drift. 2.66% blir 
arbetsmarknadsstöd. Om en gruva varit i drift i 20 år, så kommer detta stöd utgå i 40 
år, eller ett helt arbetsliv. Därmed kommer majoriteten av de kommunala intäkterna 
långt fram i tiden, när sannolikt beslutande kommunalpolitiker inte längre sitter vid 
makten.” 
 
Därmed undviker man kortsiktighet från lokalpolitiskt håll och uppnår en långsiktighet i såväl 
politik som ekonomi vilket är mer i linje med en föreställning om en hållbar regional 
utveckling. 
 
Dessa frågeställningar måste arbetet bakom en Strategisk samverkan för svensk gruvnäring 
också ta ställning till. 
 

5. Bristande problematisering av förutsättningarna för en långsiktigt 
hållbar utveckling 

 
Definition och exemplifiering av problematisering av hållbar utveckling 

En hållbar regional utveckling innebär en social, kulturell, ekonomisk och ekologisk 
utveckling som kännetecknas av att landets/regionens tillgångar ökar eller åtminstone inte 
minskar över tiden. 
 
Definitionen ovan är hämtad från en vetenskaplig rapport sammanställd av Centrum för 
regionalvetenskap för Region Västerbotten och de i sin tur har hämtat den från 
Bruntlandrapporten. Kommande generationer ska ges lika goda möjligheter att tillgodose sina 
behov som dagens generation. Definitionen flyttar fokus från de resultat landet/regionen 
skapar, t.ex. i form av varor, tjänster och fritid – över till förutsättningen för landets/regionens 
produktiva förmåga, tillgångssidan, och hur den utvecklas. 
 
Det produktiva resultatet mäts ofta som landets/regionens förädlingsvärde, BNP eller BRP, 
medan tillgångssidan handlar om tillgångsvärden, förmögenheter, rikedomar eller tillstånd av 
”lycka” i begreppens vidaste innebörd. 
 
Hållbar utveckling menar man i rapporten kan sägas reflektera en förskjutning av intresset 
från resultaträkning över mot balansräkning. Bägge är var för sig fortfarande viktiga och 
påverkar varandra men fokus läggs på den långsiktiga utvecklingen. Hållbar utveckling 
innebär att knappa tillgångar fördelas på och används i olika verksamheter på ett sådant sätt 
att de skapar ett resultat som kan användas för att utveckla landets eller regionens samlade 
tillgångar så positivt som möjligt. 



 
Med detta perspektiv kan det t.ex. innebära att ett positivt resultat i form av ett 
förädlingsvärde, en bruttoregionprodukt eller bruttnationalprodukt, som uppstår av att 
regionen eller landet tär på sina tillgångar, i form av t.ex. mineral, människor eller annat 
naturkapital, utan att detta återinvesteras i detsamma, medför att de framtida tillgångarna 
minskar. En sådan utveckling är långsiktigt ohållbar och betyder att nettoregionprodukten 
nettnationalprodukten istället blir negativ. 
 
Detta kan exemplifieras av ekonomisk tillväxt i Norrbotten som uppstår pga. en kraftig 
gruvexpansion, stora investeringar av såväl utländskt kapital som offentliga medel i syfte att 
utvinna mineral, dvs. tära på våra naturtillgångar, men som om detta inte återinvesteras i 
miljö, andra näringar, lokalsamhället eller regionen leder till en långsiktigt ohållbar utveckling 
och på det stora hela en förlustaffär för Norrbotten. 
 
Vi måste alltså sätta gruvnäringen i förhållande till en regions eller Sveriges balansräkning 
och inte stirra oss blinda på resultatet. Vilka kostnader är förenade med en etablering? 
Miljömässiga, sociala, kulturella och direkta ekonomiska som investeringar i infrastruktur? 
Vad får vi för intäkter? Fly in-fly out, gästarbetare, utländskt kapital, vinster som tas 
utomlands, obefintliga återinvesteringar etc påverkar balansräkningen. 
 
Vi måste alltså i varje enskild gruvetablering granska detta förhållande och se ifall den bidrar 
till en långsiktigt hållbar utveckling. Om inte så är fallet är det inte värt en exploatering. Det 
får inte exploateras till varje pris. Dock svårt att göra en sådan bedömning idag då vi saknar 
kunskapsunderlag för att göra det i många regioner. Alternativa och långsiktiga 
utvecklingsmöjligheter för lokalsamhällen och hela regioner går idag förlorade pga. detta. 
 

Avsaknad av konsensus kring hur vi ska nå en hållbar utveckling? 
Denna formulering återfinns i rapporten Strategisk samverkan för svensk gruvnäring: 
 
Företagens agerande i frågor som rör bland annat miljö och säkerhet är avgörande för om en 
framtida utvinningsverksamhet kommer att ske på ett lämpligt hållbart sätt och om den 
kommer att mötas av acceptans och förtroende hos allmänhet och intressenter. Alla delar i 
detta kan inte regleras via lagstiftning utan blir beroende av självreglering i branschen. Det 
kan då finnas anledning att dessa förhållanden diskuteras med branschen i perspektivet av  
om de är tillräckliga, om några kompletteringar behöver göras osv. 
 
Denna återfinns i Framtidskontraktet: 
 
Vi vill använda ekonomiska styrmedel för att stimulera fler människor och företag att ändra  
beteende så att alla kan hjälpas åt att skapa en utveckling som både är ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt hållbar. Hit hör miljöskatter, men också lagstiftning, utsläppsrättigheter och 
certifikat. Styrmedlen ska utformas så att de stimulerar till arbete och företagande, stärker 
industrins konkurrenskraft och bidrar till en hållbar utveckling. 
 
Två formuleringar som enligt min mening långt ifrån är synonyma. Formuleringen i 
Framtidskontraktet är skarpare och betydligt mer inriktad på styrmedel i form av skatter och 
lagstiftning, tron på politiken, än den i Strategisk samverkan för svensk gruvnäring som vill 
lämna ansvaret för miljö och säkerhet åt branschen, åt marknaden. 
 



Denna diskrepans mellan styrdokumentet för det kommande socialdemokratiska 
partiprogrammet och den socialdemokratiska ”mineralstrategin” blir än tydligare med denna 
tidigare citerade formulering ur Framtidskontraktet: 
 
För oss socialdemokrater är det uppenbart att politiken är helt nödvändig för att klara 
klimatomställningen. Marknaden klarar inte omställningen själv. Det ligger ett ansvar för oss 
som politiker och som individer att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Med 
rätt styrinstrument kan såväl kommuner som marknaden utgöra en positiv kraft i att utveckla 
ny teknik och bygga ett hållbart samhälle. 
 
Min tolkning är alltså saknas en konsensus kring hur en hållbar utveckling skall uppnås inom 
partiet. Därför anser jag att det behövs en problematisering kring begreppet hållbar utveckling 
och hur vi når dit och att de politiska prioriteringar gällande hållbar utveckling i 
Framtidskontraktet per definition även måste genomsyra Strategisk samverkan för svensk 
gruvnäring. 
 

Slutligen 
Med dessa synpunkter anser jag att rapporten Strategisk samverkan för svensk gruvnäring bör 
återremitteras för revidering enligt mina fem punkter. Ett sådant strategiprogram måste vara 
heltäckande eftersom näringsgrenen har väldigt stora effekter på miljö, hälsa, regional 
utveckling och möjligheterna till en hållbar utveckling. I dess nuvarande form är programmet 
allt för bristfälligt för att kunna fylla sitt ändamål. 
 
Nils Harnesk, socialdemokratisk politiker i Norrbotten. 
Läraregatan 13, 974 32 Luleå 
linguafranca@live.se 
070-642 79 94 
 


