DOKUMENTATION
Framtidens Gruv- och Mineralindustri
27-29 januari 2014 genomförde Georange tillsammans med Nordic Publishing seminariet
Framtidens Gruv- och Mineralindustri. Seminariet ägde rum på Grand Hotell i samband med
Västerbottensveckorna.

Det rådde en stor förväntan även i år inför öppnandet av
seminariet Framtidens Gruv- och Mineralindustri på Grand
Hotell i Stockholm.

En strid ström av anmälda deltagare fick sina namnlappar
under registreringen.

Innan portarna öppnades rådde en febril verksamhet bland
utställare, allt material skulle finnas på plats.

Även personalen på Grand Hotell arbetade frenetiskt med
att duka bord och ställa i ordning för kvällens kulinariska
upplevelse.
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Lokalen fylldes snabbt med förväntansfulla besökare, alla
verkade glada att träffa bekanta, kollegor och viktiga
personer inom branschen.

Lennart Gustavsson, Ordförande i Georange Ideella
Förening öppnade årets upplaga av Framtidens Gruv- och
Mineralindustri.

Lena Ek, Miljöminister, var förste talare och officiell inledare
av seminariet.

Mattia Pellegrini, Head of unit, Raw materials, Metals,
Minerals and Forrest-based industries, DG Enterprise, var
nästa person på podiet. Han berättade bland annat om hur
EU’s råmaterialstrategi kan bidra till regional utveckling och
innovativ företagsutveckling inom gruv- och mineralindustrin.
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Lena Söderberg, nytillträdd Generaldirektör för SGU tog
sedan vid och berättade bland annat om framtidens
utmaningar.
Hon avslutade sin presentation med att bjuda in alla till
Mineralforum den 28 april där det bland annat skulle ske en
avrapportering av vad som händer inom den nationella
mineralstrategin.

Efter detta följde en paneldebatt. Medverkande var: Jonas
Lundström Vice VD Northland, Pär-Erik Lindvall LKAB, Åsa
Bergman VD Sweco Sverige, Johan Halling, Affärsområdeschef Gruv och Bergbrytnings-teknik, Atlas Copco samt
Lennart Everell VD Boliden.
För de som ville ställa frågor till panelen gavs det möjlighet
till interaktion via SMS till Lennart Gustavsson som sedan
vidarebefordrade dessa till moderatorerna.

Som avslutning och innan deltagarna fick tillstånd att inmundiga den traditionella Västerbottensbuffén, sammanfattade
Elisabeth Nilsson, Landshövding Östergötland och Maud
Olofsson, F.d Vice statsminister och Näringsminister samt
partiledare C dagens paneldebatt.
Moderatorer var: Stina Billinger, hållbarhetschef SPP och
Storebrand samt Pär Weihed, Professor malmgeologi och
Vice Rektor LTU.

Efter en kort introduktion av Ella Nilsson om hur en Västerbottens buffé skulle intas bildades snabbt köer vid buffé
borden
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Dag 1 avslutades med mingel, underhållning och fortsatta informella samtal

DAG 2
Maria Ågren Generaldirektör Naturvårdsverket, Inledde
dagen efter ett kort välkomstanförande av Lennart
Gustavsson.
Maria redogjorde bland annat för riksdagens definition av
generationsmålet:
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta utan
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges
gränser”.

Lars-Erik Aaro, VD och Koncernchef LKAB tog sedan vid och
gav en redogörelse för nya marknadsmöjligheter för
”världens klimatsmartaste pellets”.

Jouni Honkala, Director Projects, Mining and Metals, Pöyry,
fick sedan tillfälle att berätta om Green Field Mine Investment. Han påpekade bland annat på vikten av projektplanering före och under start av gruvor.
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Lena Abrahamsson, Professor Arbetsvetenskap vid LTU, blev
näste talare på podiet. Hon pratade bland annat om socialt
hållbar optimering och socioekonomiska aspekter inom och
utanför gruvföretag.

Kaffepausen som följde blev ett gyllene tillfälle att vandra
runt bland utställarna och höra mera om de företag och
organisationer som fanns på plats.

Jose-Alberto Moschioni, Marketing and Sales manager ABB
mining, Future of mining, fick efter kaffet berätta om ABB och
framtidens teknik för säker och hälsosam arbetsmiljö inom
gruvorna.

Bo-Göran Johansson, VD Atlas Copco Mining and Rock
Excavation Technique, Sweden, tog sedan vid och fortsatte
på inslaget tema där focus ligger på teknologi, miljö,
personal och produktivitet.

Georange ideella förening
Box 43
930 70 Malå
Besöksadress: Skolgatan 4

Tel. 0953 – 211 10
Mobil 070 – 343 96 85 (ordf)
e-post: ordf@georange.se
Hemsida: www.georange.se

Org.nr 894702 - 1047
Bg. 5530 - 4612

Kjell Larsson, VD Dragon Mining – Svartliden, blev näste
talare på konferensen, han tog tillfället i akt och berättade
om Svartliden, en framgångsrik utländsk gruvinvestering i
Västerbotten.

Bengt Sundelin, VD Zinkgruvan Mining tog sedan podiet
och ställde frågan om ”Hur räddar vi Gruvsamhället”. Det
är inte alldeles lätt att behålla servicen i små samhällen så
vi måste hjälpas åt att ta vara på de möjligheter som finns.

Anders Ferbe, Ordförande IF Metall, blev näste talare och
pratade bland annat om Industrin vs miljöintressen.
”Allt det människor gör påverkar alltid någon annan”.

Runar Brännlund, Professor Nationalekonomi
Handelshögskolan Umeå Universitet, tog sedan
vid och ställde frågan ”Vad är Norrland värt?” en
inspirerande föreläsning om att sätta pris på våra
naturtillgångar.
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Lunchen serverades en trappa upp och inbjöd till informella samtal bland besökarna.

Per Olof Stark, Senior Vice President SSAB Wear Services fick
efter lunchen nöjet att börja eftermiddagens pass med att
berätta om SSAB’s satsning på slitprodukter och slitageservice.

Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret, den svenska stålindustrins
intresseorganisation, tog sedan vid och berättade om
stålets roll för en hållbar samhällsutveckling.
Vår forskning och innovation revolutionerar tekniken i framtidens
samhällen. Våra stål utmanar ständigt teknikens gränser.
Vår arbetsmiljö stimulerar människor att utveckla nya samhällslösningar i global samverkan. Vår kreativitet utmanar ständigt
tankens gränser.
Vår tillverkning använder resurser så effektivt att inget annat än
samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Våra ambitioner
utmanar ständigt det möjligas gränser
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Thomas Hörnfeldt, Senior Vice President Special Steels &
International Sales Ruuki Metal blev nästa talare på podiet,
han pratade om företagets globala närvaro och Energieffektiva stållösningar för bättre boende, arbete och mobilitet

Näste talare Jan Moström, Direktör Boliden Gruvor Gruvdrift, fick sedan möjlighet att dels berätta om hur de jobbar
med att ta sitt miljöansvar och hur de strategiskt arbetar
med samverkans-dialogen

Före kaffepausen fick Karin Apelman, Generaldirektör EKN,
tillfälle att berätta om hur exportkreditnämnden kan hjälpa
svenska företag kan säkra sina exportaffärer inom gruvindustrin

Sven-Erik Österberg, Landshövding Norrbottens Län, fick
efter kaffet börja presentationerna med att påpeka vikten
av infrastruktursatsningar då detta bidrar till en hållbar
utveckling.
Den bottniska korridoren är en viktig del av detta.
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Rune J.Arnøy, Hamnchef Narviks hamn fick sedan möjligheten att prata om betydelsen av transportsamarbeten mellan
de Arktiska länderna när det gäller näring och industri.

Jonas Lundström, Vice VD Northland Resources med
ansvar för miljö, hälsa, säkerhet samt kommunikation,
fortsatte på temat gruvnäring och infrastruktur, en viktig
del som är avgörande för framtida gruvetableringar.

Rikka Aaltonen, Gruvinspektör Arbets och Näringsministeriet
i Finland, tog sedan vid och förde in ämnet på temat Mineralstrategier. Hon presenterade bland annat vad som hänt i
Finland sedan den Finska Mineralstrategin blev antagen
2010.

Tom Heldal, Avdelningsdirektör Mineralresurser, Norges
Geologiska Undersökning, fortsatte på temat om Mineralstrategier och gav en statusrapport om den norska
strategin.
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Kaj Lax, Avdelningschef SGU fick sedan presentera en uppföljning av Sveriges Nationella Mineralstrategi. Den nationella
strategin har utmynnat i 19 konkreta åtgärder som ska
genomföras fram till 2016.

Som avslutning på andra dagen följde en politisk
paneldebatt där man bland annat tog upp tre viktiga frågor:
Lokalsamhällens utveckling,
Miljöfrågan
Markanvändning.
Debatten leddes av Lennart Gustavsson, panelen bestod av
Åsa Romson (MP), Håkan Ekengren (statssekreterare
Näringsdepartementet), Jonas Sjöstedt (V) och Johan
Johansson (M).

Dagen avslutades med mingel och förfriskningar på den Kanadensiska Ambassaden

C:a 150 personer deltog på träffen
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DAG 3

Efter ett kort välkomstanförande av Georange ordförande,
Lennart Gustavsson tog moderatorn Håkan Tarras-Wahlberg
över podiet. Dagens tema skulle handla om Arktisk samverkan och utveckling.

Kenneth Macartney, Kanadas Ambassadör i Sverige, fick
inleda dagen med att framhålla vikten av ansvarsfull utveckling av de arktiska resurserna så att man kan skapa en
hållbar framtid. Han berörde även urbefolkningsproblematiken och hur Kanada jobbar med dessa frågor.

Gustav Lind, Sveriges ambassadör för Arktis,
Ministry of Foreign Affairs of Sweden, tog sedan över i
ämnet Sverige och Arktis, han använde ett citat från
Axel Oxenstierna som exempel: In Norrland we have an
india within our borders, if only we realize we should be
taking advantage of it

Niklas Granholm, Säkerhetspolitisk analytiker, FOI,
Totalförsvarets forskningsinstitut, blev näste talare i detta
ämne. Han framhöll att ett geopolitiskt viktigare Arktis
växer fram och kan inte betraktas isolerat från resten av
världen
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Johan L. Kuylenstierna, Verkställande direktör för Stockholm
Environment Institute, nästa presentatör i det arktiska temat
som bland annat handlade om hur olika förändringsfaktorer
samverkar på ett sätt som påverkar ekosystemen och befolkningsgrupper.

Näste talare, PO Larsson Kråik, Professor Luleå Railway
Research Center, LTU, tog sedan vid och berättade om
hållbara mineralstransporter inom den arktiska regionen.

Kaffepausen var ett uppskattat inslag även om det ibland
kändes korta. Det är under denna tid som deltagarna har
möjlighet till mingel och möten med utställare.

Dr Donna Kirkwood, Geological Survey of Canada (GSC),
fick efter kaffepausen berätta om geovetenskaplig kunskap
för att stödja den ekonomiska utvecklingen. Hon menade
att Kanadas resurser är en viktig drivkraft för den ekonomiska tillväxten.
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Paul Evins, PhD EurGeol Geologist WSP Global blev näste
talare, han pratade bland annat om CEEQUAL.
Det är ett system för att bedöma hur ett projekt har lyckats
hantera främst miljöfrågor, men även sociala aspekter, från
projektets idéstadie till att det står på plats.

Henning Holmström, Managing Director of Tasman Metals
AB, tog sedan podiet i besittning och fick möjlighet att
prata om ”rare earth minerals”.
Tasman’s vision är att lägga grunden till en långlivad och
hållbar europeisk försörjningskedja av sällsynta jordartsmetaller.

Maria Viklander, Professor LTU, var näst i tur för att prata om
attraktiva och hållbara livsmiljöer i kallt klimat. Hon pratade
bland annat om vilka utmaningar vi står inför.
Vad är hållbart ur vårt perspektiv?
Hur ser resan till det nya ut?
Nytt och befintligt/omvandlingsområden
Helhet
Människa – byggnader – infrastruktur – planering – design drift & underhåll.

Patrik Jensen, Avdelningschef Plattformsutveckling Tyréns,
upplyste åhörarna om konfigurerbara byggsystem för arktiskt klimat.
Visionen är att ha en bygglåda där arkitekten kan välja
byggdelar och konfigurera vilken typ av flerbostadshus som
helst
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På den efterföljande paneldebatten med Tommy Nyström,
Kommunalråd Gällivare och Kristina Zakrisson, Kommunalråd
Kiruna samtalades det bland annat om stadsflytten i Malmberget och vilka svårigheter som de har upplevt.

Moderator: Håkan Tarras-Wahlberg

Lunchen, ett ypperligt tillfälle till gemensamma diskussioner tyckte bland annat, Håkan Jonsson, Sametingets Ordförande, Jan Rannerud, Ordförande Malå Sameby, Jerry Asp
President C3 samt Kenneth Macartney, Kanadas
Ambassadör i Sverige.

Sista passet på seminariet om Framtidens Gruv- och Mineralindustri skulle handla om markanvändningsfrågan.

Arrangörerna för Seminariet hade för dagen anlitat en väl
meriterad moderator, välkänd från TV: Sverker Olofsson

Jerry Asp, President ,C3 Alliance Corporation Cannada’s
Mining Industry, blev förste talare och berättade bland annat om ”Major Projects and the Taltan Nation”. Hur Taltan’s har kunnat vända en hög arbetslöshet till näst intill
noll genom att samarbeta med gruvetableringar för att generera jobb.

Georange ideella förening
Box 43
930 70 Malå
Besöksadress: Skolgatan 4

Tel. 0953 – 211 10
Mobil 070 – 343 96 85 (ordf)
e-post: ordf@georange.se
Hemsida: www.georange.se

Org.nr 894702 - 1047
Bg. 5530 - 4612

Håkan Jonsson, Ordförande Sametinget, blev näste talare i
ämnet markfrågan. Han menade bland annat om att
rennäringen är en viktig pusselbit när det gäller den samiska
kulturen och går ej att ersätta med pengar, kunskap och
förståelse om detta är viktig.

Anders Forsgren, Boliden, fortsatte på temat om
markfrågor och berättade om Bolidens policy när det gäller
dialog.
Avsätt tid och personligt engagemang
Anpassa efter plats och intressenter
Tala med varandra tidigt och genom hela projektet.
Skapa mötesplatser
Öppen och trovärdig dialog
Vi bedöms inte utifrån vad vi säger utan utifrån vad vi gör

Jan Rannerud, Ordförande Malå Sameby fick sedan möjlighet
till att prata om Rennäringen i guldriket. En utsatt situation
med många intressenter inblandade. Det gäller att titta
utifrån det lokala förhållandet när det gäller samråd. En
öppen dialog, relationsbyggande och framför allt respekt.

Innan den stundande kaffepausen fick Arne Müller, Redaktör, SVT Västerbottensnytt och författare till boken
”Smutsiga Miljarder” tillfälle att prata fritt om miljön klarar
en gruvboom.
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Efter kaffet intog Karl Larsson, Advokat Gärde Wesslau
Advokatbyrå podiet och fick tillfälle att utifrån sin erfarenhet
informera om gruvnäringens påverkan på rennäringen.

Jon Moen, Professor Umeå Universitet, var siste talare för
dagen och informerade oss alla om dialogprocessen. Det
handlar om gemensamt lärande.

”Lokala samförståndslösningar verkar vara enklare än
samhälleliga intressekonflikter”

Paneldiskussionen som följde handlade mycket om konflikter
och hur man hanterar och försöker lösa dessa och om det
faktiskt går att lösa konflikter.

Panelen bestod av:
Håkan Jonsson, Sametinget
Arne Müller, Redaktör
Karl Larsson, Advokat
Per Ahl, VD Svemin

Som avslutning på dessa tre dagar gjorde Lennart Gustavsson en kort sammanfattning av seminariet samt tackade
alla talare, utställare och besökare med en förhoppning att
detta seminarium varit givande. Samtidigt flaggade han för
det kommande seminariet om återvinning som kommer att
ske den 23-24/9 i Stockholm.
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Georange tackar alla sponsorer, talare och besökare för ett mycket givande seminarium
och hoppas dialogen fortsätter.

Ett stort tack även till Arrangören Nordic Publishing som här företräds av
VD’n Jan Ots och medarbetaren Maud Dyhlén

Foto Anja Callius

Vid pennan: Lars Mikaelsson
Foto: Lars Mikaelsson,
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