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Vem äger marken? Kan gruvverksamhet samexistera med markägare och andra näringar, 
som rennäring och turism? Kan olika sakägare hitta vägar för denna samexistens genom en 
konstruktiv dialog, respekt och förståelse för varandra? Går det att göra med gällande 
regelverk och traditioner? Krävs tydligare politiska beslut? 

Bakgrund 

I Sverige gäller sedan hundratals år att den som kan undersöka eller bryta en 
mineralfyndighet kan beviljas tillstånd enligt minerallagen att göra det, oavsett vem som 
äger marken. Den myndighet som är tillsatt för uppgiften att besluta om sådana tillstånd är 
Bergsstaten. Att tillstånd dessutom krävs i flera fall från länsstyrelsen eller miljödomstolen 
till skydd för miljön finns regler om i miljöbalken. (Fakta Bergsstaten).  

Genom att utnyttja områden för renskötsel, jakt och fiske har samerna förvärvat en rätt till 
denna markanvändning genom urminnes hävd. Rätten har alltså inte medgivits genom 
någon upplåtelse från den svenska staten. Den samiska rätten till mark och vatten är en 
förutsättning för rennäringen och den samiska kulturen. Både renskötselrätten och kulturen 



har fått skydd i svensk grundlag. Samerna har också ett folkrättsligt skydd som urbefolkning. 
(Fakta SSR, Svenska Samernas Riksförbund).  

 

Utskrift av seminariet 

Bo Krogvig 

 

Välkomna till detta SveMins panelsamtal på temat ”Vem äger marken – kan 
gruvverksamheten samexistera med andra näringar?”  

Bakgrunden till samtalen är givetvis den debatt som uppstått i kölvattnet  



• av bland annat Jokkmokk Irons provbrytningar i Kallak förra sommaren. En händelse 
som uppmärksammades stort i media och demonstrationerna där fick nationell 
täckning. 

• Och av det faktum att priserna på malm och mineraler varit jämförelevis högt under 
ett antal år inte minst på grund av tillväxten i Kina Indien, Afrika och andra 
världsdelar. Antalet människor som kan resa sig ur fattigdom växer i tillväxtens spår 
och de efterfrågar allt från tvättmaskiner och mobiltelefoner, till kylskåp och cyklar. 
Detta har ökat intresset för vad som finns under marken i vårt malm- och mineralrika 
land. 

• Det stora intresset för Sverige har i sin tur lett till att såväl Regeringen som 
sametinget var för sig har tagit fram strategier för framtidens gruv- och 
mineralnäringar. Jag ska återkomma till det men jag kan redan nu konstatera att helt 
överens tycks man inte vara. 
 

Matti Berg och Bo Krogvig förbereder dig inför seminariet. 

Det har ställts en del frågor om denna debatt på något sätt påverkat den allmänna 
opinionen. Jag har sett flera undersökningar som fått lite olika resultat. Kanske är det så att 
som man frågar får man också svar. En undersökning som Fortum lät göra förra året där man 
bad allmänheten svara vilket påstående man stod närmast så föll det för gruvnäringen ut på 
följande sätt.   

Det ena påståendet var:  



1. Sverige bör öka gruvnäringen för jobbens och tillväxtens skull, även om det innebär 
viss miljöpåverkan  

och det andra 

2. Sverige bör inte öka gruvnäringen, även om det innebär uteblivna jobb och minskad 
tillväxt 

Utan att gå för djupt in i detaljerna kan man i säga att två tredjedelar stödde det första för 
gruvnäringen positiva påståendet och en tredjedel det andra för gruvnäringen mer negativa 
påståendet. Frågan har följts upp i år med i huvudsak samma resultat, man kan möjligen ana 
en något negativare hållning hos allmänheten när frågan följdes upp i våras. 

Av detta kan man dra slutsatsen att det i alla fall inte finns någon grundläggande negativ 
hållning till gruv- och mineralnäringen. 

Som jag nämnde har regeringen under 2013 antagit en mineralstrategi. 

Strategins vision är: 

Genom en långsiktig hållbart användande av landets mineralresurser, i samklang med miljö-, 
natur- och kulturvärden, skapas tillväxt i hela landet. Sverige förstärker sin position som EU:s 
ledande gruv- och mineralnation 

I strategin pekas fem strategiska områden ut som särskilt viktiga: 

1. En gruv- och mineralnäring i samklang med miljö, kultur och andra näringar 
2. Dialog och samverkan som främjar innovation och tillväxt 
3. Ramvillkor och infrastruktur för konkurrenskraft och tillväxt. 
4. En innovativ gruv- och mineralnäring med excellent kunskapsbas 
5. En internationellt välkänd aktiv och attraktiv gruv- och mineralnäring 

Under de strategiska områdena finns sedan 11 åtgärdsområden och 19 åtgärder. 

Ett av åtgärdsområdena är ”En förbättrad dialog och synergi med andra näringar” och en av 
de 19 åtgärderna är att ge Länsstyrelsen i Norrbotten uppdraget att utarbeta en Vägledning 
för samråd mellan ren- och gruvnäring vid tillståndsprocesser.  



SveMins seminarium stod sig väl i den hårda konkurrensen och lockade fullt hus. Till höger 
framme i bilden syns den samiska sångerskan Sofia Jannok.  

I sametingets dokument från maj i år ”Mineraler och gruvor i Sapmi” kommer en helt annan 
grundläggande syn fram: 

Till dess att ILO 169 och Nordisk Samekonvention är ratificerad och implementerad i Sverige 
anser Sametinget att ytterligare mineralexploatering och prospektering av Sápmi INTE ska 
ske 

• Sametinget ska verka för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i Sápmi.  

• Sametinget ska ha rätt till veto mot exploatering  

• Berörda samer ska ha rätt till veto mot exploatering.  

• Berörda samebyar ska ha rätt till veto mot exploatering  

• Processen ska ske enligt principen om free, prior and informed consent.  

  

Innan en eventuell exploatering medges ska Sametinget, berörda samer och berörda 
samebyar vara eniga om att en exploatering kan ske.  

• Ersättning för skada tillfaller rättighetsinnehavaren. Förlust av exempelvis renbete, 
fiskevatten och jaktmarker ska kompenseras den skadelidande.  



• En mineralavgift för exploateringen (royalties) placeras i en fond för renskötseländamål, 
andra samiska näringar och samisk samhällsutveckling.  

Dessa punkter bör utredas och utvecklas i en större process. Berörda samer och samebyar 
ska tolkas i en vid bemärkelse.  

I det fallet det ska bli en etablering krävs samtycke från Sametinget, berörda samer och 
berörda samebyar. Om någon part säger nej stoppar det exploateringsplanerna. 

Ja, här har vi miljön för dagens samtal. Hur marken ska användas och vem som ska 
bestämma. 

Som paneldeltagare har vi glädjen att hälsa välkomna: 

 
Lennart Evrell, styrelseordförande i SveMin och VD i Boliden 

 

 
Marie Wickberg, politiskt sakkunnig, rådgivare åt näringsminister Annie Lööf 

 

 
Jonas Eriksson, riksdagsledamot för MP, vice ordförande i riksdagens näringsutskott 



 
Matti Berg, ordförande i Girjas sameby och ledamot av Sametinget 
 

 
Åsa Persson, bergmästare på Bergsstaten och den som förvaltar det regelverk som regering 
och riksdag fastställt. 
 
Tanken är nu att jag släpper in panelen där alla får svara på samma fråga, på ett par tre 
minuter, att panelen sedan diskuterar sinsemellan i cirka 20 minuter och att ni åhörare 
därefter får chansen att ställa några frågor till panelen.  

Så frågan är: Vem äger marken? 

Matti Berg 
– Det är en väldigt märklig fråga för mig. För där jag växte upp fick jag lära mig av mina 
förfäder att vi inte äger den mark och den jord där vi lever. Det är något som vi brukar och 
sedan lämna efter oss till våra efterkommande. Det är vårt grundläggande synsätt i 
äganderätten på mark. Sedan kan man ju konstatera – och nu talar jag utifrån det perspektiv 
där jag hör hemma – min sameby i Kiruna och Gällivare: Ta fram ett kartblad, läs namnen på 
fjällen, sjöarna, älvarna, jokkarna, skogarna, myrarna – allt bär spår av mina förfäder, allt bär 
spår av mitt folk. Vi har levt och vi har verkat där i hundratals år. På så sätt tycker jag faktiskt, 
och många andra med mig, att vi har upparbetat en sedvanerätt att bedriva renskötsel, en 
traditionell näring på våra traditionella marker, och det jämställs idag med äganderätten. 
Därför tycker jag faktiskt att i ett juridiskt och även moraliskt perspektiv att vi faktiskt äger 
marken. 

Lennart Evrell 
– Det verkar inte vara någon enkel fråga. Det är många som har rätten till marken, det finns 
många begränsningar för markägare och så har vi allemansrätten. Vi har den rätten som 
Matti pratar om. Kronan, staten, har den rätten till delar av marken som finns under ytan. 



Ibland tror man att markägarna äger det som är på ytan och staten äger det som är under 
ytan. Så är det inte, men man har rättigheterna, staten har rätten till det som ligger under 
ytan och det kan sedan fördelas till gruvföretag, om det är ekonomiskt och vettigt att 
bedriva gruvverksamhet. Men jag tror att under frågan ”Vem äger marken?” ligger olika 
intressen. Vi måste ha ödmjukhet för varandra, träffa samebyarna, träffa dem som har hus 
där vägar ska dras, träffa alla dem som har rättigheter eller bara finns där och komma 
överens på rimliga sätt. Gör vi inte det, då har vi problem som gruvföretag eller gruvindustri. 

Marie Wickberg 
– Det är ju ingen enkel fråga, men ska man svara på frågan så är det naturligtvis markägaren 
som äger marken. Och jag väldigt tacksam över att det är så. Under Almedalsveckan bor vi i 
ett hus här i Visby. Hur skulle det se ut i vårt kök om vi inte hade någon äganderätt? Alla 
skulle äta allt som finns i kylskåpet, men ingen diskar. Det är lite samma konsekvens som 
man får om man inte skulle ha någon äganderätt. Vi talar om allmänningarnas tragedi, att vi 
inte har någon strategi för hur de används vilket leder till ett överutnyttjande. Ur det 
perspektivet är äganderätten centralt för mig, jag tycker det är en viktig grundbult i svensk 
politik. Men sedan är inte frågan så lätt, för då hade vi inte stått här. Det är ju så att 
äganderätten inte är ovillkorad. Vi har många regler och begränsningar för äganderätten. Vi 
har också sagt att den samiska befolkningen har en långt gående rätt att bruka marken som 
finns i princip i halva Sverige, vi har dessutom sagt att om det finns värden som har stor 
betydelse för samhället som helhet, så ska det också tillfalla samhället som helhet. Man ska 
ha rätt att gå in och göra begränsningar i äganderätten, t ex vid en expropriation som är 
fallet om man bygger en ny väg eller järnväg eller i vissa fall när man etablerar en ny gruva. 
Det är där här som gör den här diskussionen så svår, och när vi som politiker ska ta ställning 
till det här handlar det om att det finns många olika människor som på olika sätt har anspråk 
på marken, det handlar om energi, om turism, om samiska rättigheter, samiskt brukande, 
gruvnäring och biologiska värden. Allt detta läggs som ett raster över den mark som vi har, 
och vår stora utmaning som politiker är att vi ibland måste avväga om en gruva ska etableras 
eller inte. Men svaret på frågan ”Vem äger marken?” måste ändå i grund och botten handla 
om att det är markägaren. 

Jonas Eriksson 
– Det har varit ganska uttömmande svar från båda sidor och ni har samma bild, förutom 
möjligen den filosofiska delen som Matti tar upp: att det ändå är mark som vi har till låns och 
som vi måste förvalta på ett bra sätt. Det man kan diskutera är när man gör avsteg från 
äganderätten, hur man ger de här andra rättigheterna större eller mindre styrka. Här tycker 
Miljöpartiet att i och med att Sverige har accepterat samerna som ett urfolk, så behöver 
också införliva ILO 169, FN:s deklarationer om urfolk. Och det får också konsekvenser för hur 
man viktar de här intressena inom den lagstiftning vi har och som jag tycker är skev än så 
länge, det finns en stor obalans som vi behöver rätta till. 



(ILO:s konvention nr 169, Indigenous and Tribal Peoples Convention, är en konvention som 
antogs av Internationella Arbetsorganisationen ILO 1989. Den bygger bland annat på att 
principerna från FN:s övriga rättighetsdeklarationer ska tillämpas även på 
ursprungsbefolkningar.) 

 

Åsa, ifrån din utgångspunkt som den som ska förvalta regelverket, hur resonerar 
Bergsstaten från den här utgångspunkten att ge tillstånd eller inte? 

Åsa Persson 
– Vi ser strikt lagtekniskt på frågan. Man äger sin fastighet, men det innebär inte att man 
disponerar allt på den och att man gör med den vad man vill. Man äger inte bara det översta 
markskiktet, utan i princip allt ner till jordens mitt. Men man disponerar inte allt, t ex 
minerallagren som innehåller järn, guld eller koppar. Däremot äger markägaren de mineral 
som kallas markägarmineral och där bland annat kalk ingår. Sedan finns det en nyttjanderätt 
utöver markägandet, och samerna har en form av nyttjanderätt. 



 
SveMins seminarium fick stort medialt intresse. 

Paneldiskussion 

Matti Berg 
– När det gäller ägandefrågan funderar jag ofta över att när i historien tappade det samiska 
folket rätten till att äga sitt land? Jag har i min ägo ett dokument från tidigt 60-tal som 
reglerar hur mina mor- och farföräldrar fick bo och vistas i sitt eget hus, en renskötarbostad. 
Sommarhalvåret fick de inte bo där, då fick de flytta ut till en kåta ute på gården. Dessa 
övergrepp skedde på 60-talet, och nu är det 2014. Är det inte dags att vi tar ett rejält steg 
framåt nu i den här frågan och ratificerar ILO-konventionen? 

Marie Wickberg 
– Från regeringens håll är vi inte beredda att ratificera den konventionen i dagsläget, för att 
vi anser att den lagstiftning vi har är tillräcklig. 

Jonas Eriksson 
– Eftersom Sveriges riksdag har beslutat om att samerna är ett urfolk, så måste man också 
följa urfolksdefinitionen och de rättigheter som följer med ett urfolk. Vi har fått kritik från 
FNs rasdiskrimineringskommitté att vi inte uppfyller konventionerna och 
urfolksdeklarationen, så det finns mycket att göra här och det skulle leda till att det blir ett 
annat maktförhållande även i den här frågan. 

Marie Wickberg 
– Jag jobbar Men det här har prövats i flera instanser, bland annat i Regeringsrätten, och den 



hållning som den svenska regeringen har är att vi lever upp till de åtaganden som vi har 
förutsatt oss att göra. 

Jonas Eriksson 
– Enligt regeringens mineralstrategi kan allting lösas med dialog, men då får man tänka på 
att dialogen bör ske mellan jämbördiga parter. Den exploaterande parten har lagstiftningen 
på sin sida, och det är inte så lätt att vara sakägare. Nu har man i och för sig skärpt 
informationsflödet enligt riksdagsbeslut, men man har inte skärpt rättighetslagstiftningen. 
Fortfarande har exploateringsintresset alltid företräde fram till att man kommer till 
miljöprövningen. Det långsiktiga perspektivet som måste väga tyngst. Gruvnäring ja tack, 
men vi måste verkligen förvissa oss om att alla intressen kommer till tals och när man gör 
det ska det man säger väga lika tungt mellan parterna. 

Marie Wickberg 
– Det finns skäl att samsa debatten inom gruvnäringen. Under de senaste fem åren har 
många har letat efter mineral i Sverige. Men under den här tiden har det bara öppnats upp 
två nya gruvor på platser där man inte tidigare har haft gruvor. När vi talar om gruvboom 
menar vi ett stort intresse, men inte särskilt många faktiska etableringar. Vid en 
gruvetablering måste vi alltid väga mellan olika intressen. Vi har en miljölagstiftning som är 
en av världens skarpaste som gör att det tar kanske mellan 8-10 år att etablera en gruva. Det 
är en rigorös process innan en gruva kommer till stånd. Om vi vill producera mineraler och 
metaller för ett hållbart samhälle måste vi göra det någonstans också, och jag tycker att 
Sverige är ett bra ställe att göra det på. 

Matti Berg 
– Att gå in i en diskussion med ett gruvbolag för mig som enskild person eller som en sameby 
känns som att vara i ett väldigt underläge. I slutändan kommer bolaget att kunna få sin 
arbetsplan fastställd i alla fall, och därför tycker jag det vore viktigt att få ILO-konventionen 
ratificerad i alla fall. Först då kan jag bli jämbördig med min motpart, och är vi inte 
jämbördiga är det inte mer än ett ensidigt informationsutbyte.  

Marie Wickberg 
– Jag har stor förståelse för att man som en enskild person eller som en enskild sameby är i 
ett underläge mot ett stort gruvbolag. Vår mineralstrategi är inte bara är någon slags 
dialogplattform, utan ett sätt att hitta fora för viktiga strategiska diskussioner så att den här 
processen blir bättre. Vi har förändrat lagstiftningen kring undersökningstillstånd och 
prospektering just i syfte för att kunna förändra maktbalansen. Det finns säkert mer att göra, 
men gäller ju också att hitta en vettig balans i det här, men vi måste hitta en vettig balans. 
Det fungerar inte när den ena sidan vill ha vetorätt på exploatering och all prospektering i 
halva Sverige. Det gör att debatten blir svår från båda håll. Vi måste mötas någonstans i 
mitten för att kunna föra den här diskussionen. 



 
Marie Wickberg och Matti Berg hamnade i en diskussion om ILO-ratificeringen. 

Matti Berg 
– Jag håller med dig, om vi inte är jämbördiga och kan vi inte heller kompromissa. Då har vi 
inget att förhandla om för vi är fortfarande på den förlorande sidan. Det här arialtänkandet, 
att renskötseln bedrivs på 50 procent av Sverige medan gruvors areal bara är 2 procent, är 
väldigt missvisande. Om man titta på inverkan som gruvindustrin har på norra Sverige borde 
man inte tillåta gruvnäringen över huvud taget. Två av Sveriges största älvar har byggts ut 
enbart för järnmalmsgruvors skull. Malmbanan sträcker sig från Atlantkusten ner till 
Östersjön. Jag har t ex fått reda ut en masspåkörning av ett 40-tal renar som dog i en smäll. 

Marie Wickberg 
– Många problem går ju att lösa med en bättre dialog. Det finns GPS-sändare och vägar och 
järnvägar kan överbyggas. Om vi inte hittar ett bättre debattklimat och bättre fora för dessa 
diskussioner kommer det ta lång tid tills ni känner att ni är på en jämbördig nivå. 

Matti Berg 
– Absolut, dialogen är nyckeln till framgång, men för att föra en dialog måste vi vara 
jämställda, och där är faktiskt du och övriga politiker som sitter i vår regering som är skyldiga 
att skapa ett sådant verktyg, t ex ratificering av ILO-konventionen. Om kraven i konventionen 
redan uppfylls, vad är då problemen med ratificeringen? 

Marie Wickberg 
– Jag är verkligen inte expert på det här, det här jag ju prövats i olika instanser och det vi 



säger är att vi uppfyller åtagandena enligt den här konventionen, och det är därför vi inte är 
beredda att ratificera den. 

Åsa Persson 
– Jag vill klargöra en sak som gäller undersökningstillstånd. Ett undersökningstillstånd 
innebär inmutning av mark och ger absolut ingen som helst rätt att göra någonting på 
backen. Det kommer först i nästa skede. Ett undersökningstillstånd är ingen frisedel, utan all 
annan lagstiftning – Miljöbalken, Terrängkörningslagen och så vidare – gäller parallellt. Finns 
det föreskrifter för ett naturreservat, då ska de följas. 

Efter seminariet intervjuades Lennart Evrell av SR Sapmi. 

Lennart Evrell 
– Kompromisserna är besvärliga här. Är det någon som vill ha ett Norrland utan 
infrastruktur, utan vägar, järnvägar, el och mobilstationer? Det fungerar inte. Och är det 
någon som vill ha en exploatering utan att man har ett rimligt samförstånd – det fungerar 
inte heller. Vi inom gruvindustrin beskylls ibland för att vi gör hål i marken och vi gör en 
massa saker som är negativt. Men hur rimmar det med en bättre inkomstfördelning i världen 
där metaller efterfrågas? Diskmaskinen är bland det viktigaste i tredje världen och den 
innehåller koppar. Och koppar kommer ur basindustrin. Sedan är vi oense i del frågor, och 
det gäller att ha den rätta ödmjukheten och förståelsen för hur man kan hitta rimliga 
kompromisser. 

Jonas Eriksson 
– Vissa områden är det lätt och andra är det svårt att komma fram i, och det borde man ta 



hänsyn till. Som det är nu är det fritt fram för exploatören, det räcker med att det 
konstateras att fyndigheten är av riksintresse. Per automatik får den väldigt hög status. Och 
det var det jag tänkte komma in på i samband med frågan ”Vem äger marken?”. Hittills i 
diskussionen har vi fokuserat väldigt mycket på urfolksrättigheter och rennäringen, men det 
finns också andra näringar där den här typen av intressen ställer till det. Vem vågar investera 
på områden där man vill etablera en gruva? Vågar man bygga ut sin jordbruksnäring? Bygga 
en lada till? Eller vågar man satsa på sin turistnäring? Bygga ett hotell om det finns ett 
företag som säger att här finns det en jättefin malmfyndighet och inom 8-10 år blir det en 
jättestor gruva? Det är inte bara en fråga om den enskilda rennäringen, utan faktiskt en 
fråga om näringslivet i stort. Och den andra aspekten på ”Vem äger marken?” är att om vi 
tänker på kommande generationer, så efterlämnar vi ju också – även om vår miljölagstiftning 
är en av världens bästa – oacceptabla utsläpp och läckage från gruvor i våra vatten och i våra 
jordområden. Det finns tekniker för att minska detta, men det kostar pengar. Tekniken går 
framåt, synen på mänskliga rättigheter går framåt, därför är det dags nu att vi skärper 
miljölagstiftningen och att vi också skärper urfolkens rättigheter i Sverige av många skäl. 

Lennart Evrell 
– Om man ska diskutera stora och viktiga frågor med väldiga konsekvenser för olika 
intressantgrupper så måste man ha faktaunderlag. Jag tycker att prospekteringen är 
intressant; den börjar med att man kanske gör det från flyget, och ibland lägger man ut en 
liten tunn sladd under stora områden och så går man och mäter magnetfält. Man gör inga 
ingrepp över huvud taget förutom att man går runt där. Hittar man något, då måste man 
borra, och borrning är ungefär ytan som den här scenen, sedan måste man köra så det är lite 
mer komplicerat än så, så borrar man ett hål för att få ett underlag om fyndighetens storlek. 
Självklart ska man inte ta konflikter där det finns många andra intressenter om fyndigheten 
är liten. Man måste ha respekt. Är det däremot fråga om stora ekonomiska intressen för 
samhället, där man kan bygga upp hela samhällen kring och infrastruktur, ja då jag att man 
har ett case och ska verkligen gå till botten med det. Men det fungerar inte utan 
prospektering som är själva grunden för att kunna bygga ut en vettig infrastruktur i glesbygd. 

 



 

Mitt under SveMins seminarium genomförde medlemmar från Femen en aktion mot gruvor. 

 

Matti Berg 
– Man pratar mycket om framåtsyftande och om att hitta kompromisslösningar och så 



vidare, och det kan jag köpa. Men jag blir ledsen när jag hör argument som att måla fram 
mig och rennäringen som bakåtsträvare, som att vi vill lägga ner infrastruktur och 
mobilmaster och vad det nu var, för så är det inte. Vi vill utveckla vår landsände och vårt 
näringsliv och inte bara stå på ett ben. Vi vill satsa på ett långsiktigt hållbart Norrbotten där 
vi alla får plats. Man måste satsa pengar på att utveckla rennäring, besöksnäring och annan 
livsmedelsproduktion. Fisken i Östersjön går inte att äta, säger man, eftersom det är så 
många miljögifter i den. Vi har fantastiska vattendrag. Varför ska vi inte kunna utveckla 
livsmedelsproduktionen uppe hos oss? Så jag tycker att argumentet att vi är bakåtsträvare 
och vill släcka ner Norrbotten är lite provocerande. 

Åsa Persson 
– Jag ger mig in på ett ekonomiskt perspektiv. Vem törs investera? Vi har e ex markägare 
som råkade köpa mark där det nu finns en gruva. För 2013 fick han en mineralersättning på 
800 000 kronor. Han tordes investera. Och varför törs vi investera på Malmfälten, i 
Malmberget och i Kiruna? Ja, för att vi tror på LKAB och på en malmbrytning under en lång 
tid framöver, så det finns många perspektiv. 

Jonas Eriksson 

– Jag kastar mig in här. Jo, det är ju han som äger fastigheten som får den här promilledelen 
av värdet av mineralerna som bryts. Men han som äger grannfastigheten – hur går det för 
honom? Eller grannfastigheterna bredvid? Det är klart – om man driver ett hotell och det är 
brist på bostäder, då kan man investera för då kan man få boende där och tjäna pengar ett 
tag, men vad händer sedan när man har utvunnit den här fyndigheten eller när 
marknadspriserna sjunker? Man känner stor oro för det som händer i Kaunisvaara just nu, 
hur ska de kunna överleva och vad händer med det stora hoppet som har väckts där? Och 
vad händer med dem som bor längs med vägen mellan Kaunisvaara och Svappavaara där 
man just när kör malmen med stora öppna vagnar? Och den finmalda metallråvaran dammar 
längs vägen vilket inte ingick i miljöprövningen för det var inte den här vägen som man skulle 
transportera malmen på. Nu bollas den problematiken mellan olika myndigheter och ingen 
vill ta ansvaret. Och så kör varje dygn hundratals bilar längs den här vägen. Ni säger alltså att 
miljölagstiftningen fixar allt, men jag tycker att det finns otaliga exempel på att vi inte lyckats 
lösa den utmaning som finns i samband med gruvor som vi behöver en ganska lång tid 
framöver men inte överallt och inte under vilka villkor som helst. 

Matti Berg 
– Jag vill kommentera det som Åsa tog upp om prospekteringar. Jag är ordförande i en 
sameby, där vi har ett tiotal olika bolag inne som prospekterar. Framför allt ett tillstånd har 
vi haft en väldig diskussion runt nu för att vi inte vill att man ska gå inte och borra, det är 
tjugo hål drygt som man vill borra i ett område där 50 procent av våra renar finns under 
vinterhalvåret. Vi kommer ner dit någon gång i november och då är renarna fortfarande i 
hyffsat skick får vi hoppas. Och möts de då av ett antal borriggar med mycket buller, 
skotertrafik och mänsklig aktivitet – det är faktiskt halvvilda djur – då kommer de att 



skrämmas bort därifrån. Det behöver man inte vara någon expert för att förstå, de kommer 
att skrämmas bort, över till grannbyn eller vart de nu tar vägen. Därför har vi sagt nej tack, 
borra inte när vi är där. Ska ni borra, ok, men gör det på sommaren när inte vi är där, då är 
det inget problem utifrån det perspektivet. Sedan kommer vi naturligtvis att arbeta mot en 
gruvetablering när den dagen kommer, om vi någonsin kommer så långt, men just när det 
gäller prospektering – gör det när inte vi är där. Men det verkar väldigt svårt att kunna 
komma på sommaren, för då gäller det någon annan lagstiftning som sätter stop för en 
sådan lösning. Så där blir vi motarbetade igen av en annan lagstiftning som sätter ner 
rennäringen. 

Åsa Persson 
– Vi har arbetsplaner som sätter ner vad bolagen får göra på backen och vilken tid på året de 
ska göra det. Kommer inte bolaget överens med samebyn eller markägaren, då har de 
möjlighet att komma till oss och vi fastställer arbetsplanen. Vi har fastställt några hittills, 
men det är inte så vanligt man inte kommer någonvart och hamnar hos oss. Vi skriver då in 
villkor och försöker göra det så bra som möjligt för alla parten inom minerallagens ramar. 

Matti Berg 
– När det kommer nya arbetstillstånd har jag alltid förespråkat en dialog där Bergsstaten och 
även vi samebyer kan ha med våra jurister som kan skriva avtal. Själva har vi inte den 
kompetensen, och då tycker vi att det inte är mer än rätt att exploatören står för 
kostnaderna runt det. Vi har inte kommit så långt än, men jag hoppas vi gör det, att de 
hänsynen tas. Man går inte in och arbetar och borrar när det finns andra möjliga lösningar. 

– Det jag tycker har hänt sedan jag varit aktiv inom debatten är att vi har börjat föra en 
dialog, och det är ett stort steg framåt. 

Bo Krogvig ställer frågan om det verkligen finns den gruvboom som alla talar om. 

Lennart Evrell 
– På ett sätt har vi en gruvboom, det har blivit mer exploatering och det har gått in mera 
pengar. Vi har investerat och förlängt gruvors livslängd. Ibland hör man att gruvor är 
kortsiktiga investeringar, men vi i Boliden har exempelvis gjort den näst största investeringen 
någonsin i Garpenberg som funnits gång sedan 1100-talet. Så kortsiktigt är det alltså inte.  
Metallpriserna är höga eftersom den fattiga delen av världen efterfrågar väldigt mycket 
metall för att kunna bygga sin infrastruktur och får sin välståndsutveckling att fungera. Om 
man tittar på vad som faktiskt händer är det klart – prospektering har ökat kraftigt, 
investeringar i befintliga gruvor har ökat kraftigt och i några fall är det också fråga om 
nyetableringar.  

Åsa Persson 
– Det som har hänt är att produktionen i befintliga gruvor har gått upp. Men det är inte 
många nya gruvor som har tillkommit. Vi har bara 16 metallgruvor idag, så jag tycker inte att 
det är någon gruvboom utan snarare ett hack ett hack på boomen vad gäller prospektering. 



Tidigare år har vi beviljat ungefär 200 undersökningstillstånd varje år, men 2013 var det 
trendbrott med bara 130 stycken. I år kommer det bli ännu färre. Vi hade ungefär 1 000 
gällande undersökningstillstånd för ett och ett halvt år sedan, senast jag kollade var det 884 
stycken. Kurvan kommer säkert att gå upp igen, men gruvboom är det inte riktigt just nu. 

Jonas Eriksson 
– Men om man tittar på regeringens strategi, som SveMin står bakom, då räknar man ju med 
en fördubblad malmproduktion fram till 2030 och med ett fördubblat antal gruvor fram till 
2030 eller mer än så. 

Marie Wickberg 
– I vår strategi lutar vi oss mot SveMins prognos som gjordes för ett par år sedan, det är inte 
vår egen prognos. Nu håller den kanske inte riktigt som en följd av malmprisernas utveckling. 
Det är inte sannolikt att vi fördubblar antalet gruvor fram till 2030 med tanke på att vi bara 
fått två nya gruvor de senaste två åren, även om volymen kan ökas. Men det som är 
intressant i den här diskussionen är hur verkligheten är och hur debatten förs, det finns ett 
glapp där alla aktörer som berörs faktiskt har ett ansvar att förhålla sig på ett relevant sätt 
till alla de undersökningstillstånd som finns och till den utveckling som gruvnäringen har 
idag. Ett undersökningstillstånd behöver alltså inte med automatik innebär att det etableras 
en gruva, vi behöver föra den här debatten på ett lite mer nyktert sätt, både från branschens 
och från politikens håll. Annars skapar man den här oron som leder till oro i samhället och 
minskad investeringsvilja. 

Matti Berg 

– Jag har alltid funderat över vad man menar med gruvors långsiktighet och jag har aldrig 
fått ihop det. Kiruna har bara existerat i hundra år och vi kommer aldrig att hitta ett nytt 
Kiruna. Skulle vi mot förmodan hitta ett nytt Kiruna någonstans i en avlägsen fjällvärld, 
kommer man ju inte bygga upp ett mönstersamhälle igen, utan man bygger upp en 
arbetsplattform, man flyger in folk som arbetar och sedan flyger man ut dem igen. Och den 
risken är uppenbar i malmfälten idag. 

Lennart Evrell 
– Vi kan ju hoppas att vi hittar ett nytt Kiruna, men det är nog inte så troligt. Jag vill svara på 
frågan hur många nya gruvor som har kommit till. Under en lång rad år har antalet gruvor 
minskat, men produktionen har ökat, just därför att det blir större och mer rationella 
enheter. Gruvorna tar in anspråk 0,03 procent av Sveriges yta, så jag menar om det är ett 
nationellt intresse att få fram metaller ur de här gruvorna. Eftersom de inte tar mer 0,03 
procent av marken i anspråk, så borde ju förutsättningarna vara rimliga att hitta 
kompromisser. Sedan vet jag, och det är jag helt medveten om, till gruvorna och från 
gruvorna går det vägar och det är kraftledningar och det är mycket annat som är förenat 
med gruvdrift, så visst är det fler konsekvenser än så, men dessa konsekvenser tror jag att 
det finns ett oerhört stort intresse av att de finns i form av välfärd i samhället. Samtidigt som 



de leder till problem, så att igen – det handlar om stora och viktiga avvägningar och de 
måste tar på största allvar. 

Efter två publikfrågor som inte direkt berörde seminariets ämne tackade Bo Krogvig för 
intresset och avslutade seminariet. 

 

 


