
Ur Aktuell Hållbarhet 

Replik: ”Gruvindustrin trivs bäst i fablernas 
värld” 

Argumentet att gruvindustrin är en nyckel till biologisk mångfald tar nog priset, skriver Kicki 
Myrberg och Stellan Oscarson i Nätverket Veto Nu, i en replik till Swemin, Boliden och LKAB. 
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Kicki Myrberg och Stellan Oscarson, Nätverket Veto Nu. Foto: Privat, Göran Gustafson. 

 
Det finns tydligen en rad strategier för att motivera sin rätt att annektera 
områden där man inte har att göra, men argumentet att gruvindustrin är en 
nyckel till biologisk mångfald tar nog priset. 

Debattörerna hävdar inte bara att hållbar gruvdrift är möjlig utan också att 
den faktiskt existerar. Uppenbarligen tror de inte själva vare sig på detta 
eller på resten av innehållet i artikeln. Varför skulle de annars behöva driva 
frågor som att miljölagstiftningen ska vara harmoniserad med andra länder 
där gruvindustrins konkurrenter verkar? Eller i klartext, om man utvinner 
kobolt så ska miljölagstiftningen harmonieras med Kongos eller om man 
utvinner sällsynta jordartsmetaller så ska man titta på Kina. 

Omsorgen om miljön är uppenbarligen en läpparnas bekännelse, varför 
driver man annars frågan om att få prospektera i naturskyddade områden? 



Eller frågan om att reformera miljöbalken så att gruvbranschens 
ekonomiska intressen ska få en större tyngd på bekostnad av naturen? Hur 
rimmar det med ”hänsynshierarkin”? 

Den schweiziska forskningsstiftelsen Responsible Mining Foundation 
(RMF) har i år publicerat en rapport som granskar 40 av världens största 
gruvbolag om deras ansvarstagande kring om bland annat miljö och sociala 
frågor. Med tanke på den högt satta tonen i artikeln om svensk förträfflighet 
får man säga att det är egendomligt att just Boliden här utmärker sig genom 
att hamna i det absoluta bottenskiktet när det gäller frågor som rör både 
socialt och miljömässigt ansvar. 

Det övergripande målet är större än så, hävdar debattörerna: ”Företagen 
inom vår industri ska bidra nettopositivt till biologisk mångfald senast 2030 
inom alla områden där vi är verksamma.” 

Ett sådant område är Bolidens gruva i Aitik vars sandmagasin med 
tungmetaller, syror och andra miljöfarliga ämnen utgör ett sterilt landskap, 
om vilket man kan läsa följande på Wikipedia: ”Ca 50 000 ton sand pumpas 
dagligen tillsammans med vatten från anrikningsverket. Totalt i 
sandmagasinen ligger nu 400 miljoner ton sand. Magasinet är ca fem 
kilometer långt och ungefär två kilometer brett. /…/ En vanlig 
vattenkraftsdamm kan i princip tas bort när dess livstid är över medan en 
gruvdamm kommer att finnas kvar i all framtid eller åtminstone till nästa 
istid.” 

Vi ser med spänning fram emot färdplanen för en nettopositiv biologisk 
mångfald i Aitik fram till 2030. 

Kicki Myrberg 
Vice ordförande, Veto Nu 
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styrelseledamot, Veto Nu 
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Inlägget är en replik på följande debattartikel: 

”Gruvindustrin är en nyckel till ökad biologisk 
mångfald” 



 
Med Mining with Nature vill vi öka medvetenheten hos EU:s lagstiftare om att en hållbar 
gruvindustri är möjlig och faktiskt redan existerar, skriver Maria Sunér och Kristina Branteryd på 
Svemin, Pia Lindström på LKAB samt Joanna Lindahl på Boliden Gruvor. 
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Från vänster Maria Sunér och Kristina Branteryd på Svemin, Joanna Lindahl på Boliden 
Gruvor med flera slår ett slag för konceptet Mining with Nature. Foto: Pressbilder 

 
Koppar till kablar, grafit till elbilsbatterier och sällsynta jordartsmetaller till 
vindkraftverk. Tillgången till råvaror sätter i praktiken takten för den gröna 
omställningen. Gruvorna måste bli fler. Med det kommer ett särskilt ansvar. 
Därför utvecklar den svenska gruvindustrin en helt ny metodik för att den 
biologiska mångfalden samtidigt inte ska skadas. Att bedriva gruvdrift i 
samklang med naturen efterfrågas nu på allt fler håll i världen. 

Global forskning visar att förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort 
hot mot vår planet som klimatförändringarna. Den aktuella geopolitiska 
utvecklingen i Europa och i övriga världen lägger dessutom på ytterligare en 
alarmerande dimension till den oroande situationen för hållbar 
råvaruförsörjning. Vi måste fråga oss varifrån vi ska få de råvaror som 
behövs för den nödvändiga omställningen av vårt energisystem. Och hur vi 
ska se till att dessa råvaror är hållbart producerade med ansvar för både 
såväl människor och som miljö. Såväl på kort som på lång sikt. 



EU tar nu fram kriterier för hållbar finansiering och har publicerat sina 
principer för hållbar utvinning av råvaror. En allt viktigare aspekt av dessa 
initiativ är just biologisk mångfald. 

Varför är detta relevant för gruvindustrin? I grund och botten för att gruvor 
inte kan etablera sig var som helst. Gruvor kan bara utvecklas där 
mineraliseringarna finns. Vi bär därför ett särskilt ansvar för den mark vi 
använder. Det är en av anledningarna till att den svenska gruvsektorn 
arbetat intensivt med hur vi inte bara kan återställa områden som tidigare 
nyttjats utan hur vi kan vara en nettobidragsgivare för den biologiska 
mångfalden. 

Som första bransch någonsin har vi därför utvecklat – och antagit – ett 
sammanhållet arbetssätt för hur det ska gå till. Konceptet är Mining with 
Nature och baseras på den så kallade hänsynshierarkin; att undvika, 
minimera, återställa och kompensera för negativ påverkan på biologisk 
mångfald. 

Men det övergripande målet är större är så; företagen inom vår industri 
ska bidra nettopositivt till biologisk mångfald senast 2030 inom alla 
områden där vi är verksamma. 

Till vår hjälp har vi en färdplan som beskriver hur vi ska ta oss till målet på 
plats med en rad åtaganden, en vägledning kommer inom kort liksom årliga 
uppföljningar av företagens åtaganden. 

Parallellt tar vi också fram en ambitiös utbildningsplattform, en utbildning 
för medarbetare inom gruvindustrin att öka kunskapen om biologisk 
mångfald och konceptet Mining with Nature. 

För att detta inte ska bli greenwashing är det viktigt att kunna mäta 
biodiversiteten. Därför har vi dessutom startat ett sidoprojekt för att förfina 
en metod för att numerärt beskriva en ytas biodiversitet så att två ytor kan 
jämföras samt att en ytas utveckling kan följas. 

Hela den europeiska gruvindustrin måste öka ambitionen när det gäller att 
främja biologisk mångfald, annars kommer sektorn att ha svårt att leva upp 
till den EU-standard som krävs för att öka vår inhemska råvaruförsörjning. 
Med Mining with Nature vill vi därför också inspirera metallmarknaden i 
Europa och öka medvetenheten hos EU:s lagstiftare om att en hållbar 
gruvindustri är möjlig, och faktiskt redan existerar. På många håll i världen 
är det dessvärre ännu inte så. 

Till vår glädje är intresset att lära av Sverige stort. Vi har redan fått 
förfrågningar från flera länder inom EU och även från Kina. Färdplanen 



finns nu även översatt till engelska, spanska och till mandarin. Det tycker vi 
är fantastiskt. 

I dag tisdag inleds Svemins miljökonferens i Kiruna, där aktörer från hela 
den svenska gruvindustrin, leverantörer och beslutsfattare möts för att 
diskutera klimat och miljöfrågor. Frågorna är utan tvekan överst på 
samtliga gruvaktörers agenda. 
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