
Ojnareskogen en möjlighet för industrin 
Regeringsbeslutet om att skydda Ojnareskogen och därigenom förhindra kalkbrytning bör inte ses som 
ett hinder för svensk råvaruindustri, istället innebär detta en omstruktureringsmöjlighet. Framgångarna 
för basindustrin i Sverige har genom historien byggt på innovationer inte sällan frampressad av 
miljöargument såsom till exempel icke-klorblekt papper eller freonfria kylskåp. Med regeringsbeslut finns 
en möjlighet till en omställning av den svenska industrin mot en mer cirkulär ekonomi med ökade 
satsning på sekundära råvaror som insats i produktionen. Ökad cirkulation av kalk och kalcium, som 
alternativ till ny brytning, skulle inte bara minska konflikter om markanvändning som på Gotland utan 
även utgöra en viktig pusselbit i att nå de förhandlade klimatmålen i Paris. En satsning på sekundära 
råvaror som ersättning till ny brytning av kalk skulle kunna göras med medel regeringen avsatt till 
utveckling av norra Gotland. 

Erfarenheter av att använda sekundära källor som ersättning till kalk från underjorden, kan hämtas från 
många europeiska länder som inte har samma rika tillgång till mineraler under jord och därmed befinner 
sig utanför det utvinningsindustriella komplexet vi byggt upp i Sverige. I dessa länder finns ett helt annat 
förhållande till sekundära råvaror och en etablerad vana till att använda avfall som insats i basindustrin 
istället för jungfruliga resurser. I Tyskland använder till exempel en av världens största 
cementproducenter, CEMEX, slagg som innehåller kalkliknande ämnen från järnverk som ersättning till 
nybruten kalk i cementproduktion. Enligt den europeiska kalk associationen EULA återanvänds 43 % av 
all slag från tyska järnverk i cementproduktion. Visserligen behövs nybruten kalk fortfarande till 
stålframställning, men den sammanlagda mängden blir mycket lägre eftersom samma kalk därefter 
vandrar vidare in i cementproduktionen om än i förändrad form, vilket sänker koldioxidutsläppen 
avsevärt. Cementtillverkare i Europa återanvänder även kalk som hamnat i rökgasreningsresterna efter 
att ha tillsats för att rena gaser från kolkraftverk. I Italien drivs ett forskningsprojekt av stålproducenten 
ASO som syftar till att separera ut kalk från järnverksslagg för att återanvändas som råvara vid samma 
stålframställning. Det finns även exempel på kalkåtervinning inom och från pappersbruk såväl som olika 
typer av vattenreningsverk. Ökad återvinning av till exempel betong, skulle också drastiskt 
minskabehovet av kalk.   

Dessa fall visar på stora möjligheter att återanvända sekundära råvaror som innehåller återvinningsbart 
kalk eller ämnen med liknande egenskaper och därigenom minska behovet av kalk från berggrunden. 
Förutsättningarna för kalkåtervinning i Sverige bör även vara gynnsamma med tanke på en omfattande 
järn- såväl som cementproduktion. I vissa fall kan säkerligen avstånden vara alltför långa mellan cement 
och järnproducenter, men båttransporter mellan till exempel cementproduktionen i Slite, Gotland och 
järnverket i Oxelösund är både möjlig och rimlig. När transporter är för långa, kan till exempel slagg eller 
askor i vissa fall blandas direkt i betongen för att minska behovet av cement och kalkbrytning. 
Användning av sekundära råvaror som ersättning till ny brytning av kalk är fortfarande i sin linda i Sverige 
och ytterligare forskning är nödvändig. Kalkåtervinning är dock långt ifrån något nytt, Cementa har till 
exempel löpande provat att återanvända slagg som ersättning till ny brytning av kalk, men storskalig 
produktion har hittills inte inletts. Användning av sekundära råvaror som insats kräver emellertid en ökad 
flexibilitet inte bara hos producenter utan även hos kunder och tillsynsmyndigheter, åtminstone initialt, 
eftersom kalk och ämnen med liknande egenskaper är mindre förutsägbar i form av avfall med 
varierande kvalitet, koncentrationer, och föroreningsnivåer.  



Förbudet mot kalkbrytning i Ojnareskogen är ytterligare ett exempel på hur många mineraler i 
underjorden blir allt mer otillgängliga, inte alltid för att de börjar sina, utan på grund av en kombination 
mellan social, geopolitisk och miljömässig hänsyn. För att svensk industri inte ska förlora i 
konkurrenskraft bör politiska beslut som förhindrar tillgängligheten till mineraler under jord för 
gruvbrytning, åtföljas av beslut som ökar tillgängligheten av samma mineraler i den byggda miljön för 
återvinning. Risken är annars att råvarorna istället bryts på ett ställe med större påverkan än på Gotland.  

Beslut som främjar tillgängligheten av sekundära råvaror bör inte bara underlätta teknikutveckling för att 
till exempel extrahera kalk från avfall, utan även ändra spelreglerna på marknaden som gör att 
återanvändning blir mer fördelaktigt, precis på samma sätt som det finns exempel på att förnyelsebara 
bränslen gynnats. I takt med att tillgängligheten för sekundära råvaror ökar bör staten även införa 
återvinningscertifikat som styr mot en stegrande insats av sekundära råvaror i industrin.  

Cement- och järnindustrin står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp och forskning om 
energieffektivisering i dessa branscher bör öppna upp även för radikala innovationer. Kalk är viktigt för 
den svenska industrin. Mineralerna behöver dock inte nödvändigtvis tas från jordskorpan, istället 
behöver alternativen få hjälp på vägen för att bli konkurrenskraftiga. Därför föreslår vi att några av de 
100 miljoner regeringen avsatt till utveckling av norra Gotland går till omställningen mot cirkulär 
ekonomi och återanvändning av kalk.  
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