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Regeringens satsar på gruvor istället för återvinning. Mindre än 1 procent av de flesta sällsynta 
metallerna återvinns när de tas ur drift. Istället hamnar de på soptippar eller i naturen 

Vår kritik av regeringens mineralpolitik innebär inte att vi ifrågasätter Sveriges roll som försörjare av 
malm och andra mineraler till vår omvärld. Den handlar istället om hur detta skall kunna ske på ett så 
hållbart sätt som möjligt och vi pekar därför på betydelsen av en målmedveten strategi för ökad 
återvinning av metaller. Statssekreterare Håkan Ekengren framhåller i sin replik (27/6) till vår artikel i 
SvD Brännpunkt (24/6) att den första punkten i Sveriges mineralstrategi är ett uppdrag att kartlägga 
metallförråden för gruvor såväl som återvinning. Men detta är, som vi redan påpekat, otillräckligt om 
återvinningen ska öka i någon reell omfattning.   

Liksom i de flesta andra länder består den svenska återvinningen huvudsakligen av metaller som är 
lätta att samla in. Det är en defensiv strategi och regeringens aktuella utspel om hushållsavfall är i 
linje med denna inriktning. För att öka återvinningen markant behöver man sikta mot de mer 
svårtillgängliga förråd som innehåller verkligt stora metallmängder. Det är här som 
infrastruktursystem och deponier blir intressanta.  

Exemplet sällsynta jordartsmetaller som Ekengren tar upp är tacksamt för att förtydliga vår 
argumentation. Idag finns det fyra gånger så mycket sådana metaller i användning på våra 
arbetsplatser, i våra hem och samhället i övrigt som den totala årliga världsproduktionen. Mindre än 
1 procent av de flesta av dessa metaller återvinns när de tas ur drift och hamnar istället kontinuerligt 
på soptippar eller i naturen. Varför? En avgörande anledning är att det saknas politiska och 
ekonomiska styrmedel såväl som riktade satsningar på teknikutveckling. När man dammar av ytlagret 
av intet förpliktigande formuleringar om miljö och hållbarhet, så handlar de konkreta insatserna i den 
aktuella svenska mineralpolitiken uteslutande om direkta anslag till ökad gruvdrift i form av 
infrastruktursatsningar i miljardklassen, ändrade statliga garantier och så vidare.  

Det finns mycket som skulle kunna göras för att öka återvinningen, inte minst om vi slutar klappa oss 
för bröstet och tro att vi är ”världsledande miljömässigt bra”, vilket Ekengren hävdar, och det finns 
åtskilliga länder att inspireras av: Japan är en föregångare på att återvinna sällsynta jordartsmetaller, 
delvis tack vare en återvinningsfrämjande politik som saknas i Sverige. Frankrikes motsvarighet till 
SGU är inte bara gruvfokuserat utan har även ett explicit ansvar för förvaltningen av sekundära 
metallresurser. Flera av våra nordiska grannländer till skillnad från Sverige representerade i den 
internationella resurspanelen inom FN:s miljöprogram.  

All traditionell gruvverksamhet innebär ingrepp i miljön och det finns en uppenbar konfliktyta mellan 
det miljömässigt hållbara och storskalig gruvverksamhet, ofta med olika intressegrupper på var sida. 
Den svenska regeringen borde vara bekymrad över att dess mineralstrategi kritiseras som ett rent 
beställningsverk från det mäktiga gruvindustriella komplexet. Regeringen borde också vara bekymrad 
över att gruvindustrin är en av de sektorer där flest jobb beräknas försvinna genom robotisering och 
datorisering. Enligt stiftelsen för strategisk forskning är sannolikheten att gruv- och bergarbetare blir 
av med jobbet inom en 20-årsperiod mer än 70 procent. Tre av fyra jobb rationaliseras bort eller 
kommer aldrig att skapas. Vi kan därför anta att de flesta jobbkalkyler i samband med 
tillståndsprocesser för nya gruvor och kalkbrott är kraftigt överdrivna. En framtidsinriktad politik 
borde prioritera den urbana gruvdriften för både miljöns och jobbens skull.  
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