SVERIGE SOM GRUVNATION
Lennart Thorin
De fiesta av oss forestaller sig sakert att Sverige i
det narm aste spe lat ut sin roll som gru vnation .
Speciellt om man tanker pa hur antalet gruvor
minskat undan for undan. Vid sekelskifte t ar 1900
fanns exe mpe lvis omkring 340 jarnma lmsgruvor
och c:a 40 0 ovr iga gruvo r i drift. Annu 1950 hade vi
kvar
68 jarnmalm sgru vor och 27 ov riga g ruvo r. I
dagslaget aterstar bara 2 jarnmalm sgruvor, namligen
Kirun a och Malmb erget samt 13 andra gruvo r.
Genom storskaliga och modem a brytn ingsmetoder
har dock utbytet okat och i dagslaget bryter vi mer
jam och sulfidmalmer an vad vi gjorde ar 1900. Om vi
hailer oss till det sista aret dar det finns en fullstandi g
statistik, ar 2000, ser brytningssiffrorna ut sa har : Av
kopp ar producerades 77.800 ton , vilket motsvarade
41 ,2 % avail koppar som brot s inom El.l-landema .
Motsvarand e siffror var for bly 106.580 ton eller 45,9
% av produkti onen och fOr zink 176.790 ton eller 26, I
% av El.I-landernas produktion.
Betraffande bly kan man formoda en kraftig minskning eftersom Euro pas storsta bl ym al m sgru va ,
Lais va ll, lades ner vid arss kifte t. Enligt se nas te
statistik (januari 2002) minska de ocksa den svenska
pro duktionen av bly fran 9000 ton i januari 200 I till
4000 ton i ar.
Nar det ga ller jarnmalm ar siffrorna annu mer
im po ne ra nde I K iru na oc h Ma lm berget br ot s
20.600.000 ton eller94,7 % av alljarnmalm inom EU.
Av adelm etallema g uld och silver kan namn as att
det fram stalld es 3,6 ton gu ld vilket mot svarade 20,3
%
av alit inom EU producerat guld samt 328 ,74 ton
silver som motsvarade 65,6 % av EU;s totala produktion detta ar
Som en kur iositet i detta sammanhang kan namn as
att Falu gruva und er sin 800-ariga historia hann
produ cera totalt 20 ton silver och Sala silve rgruva
som drev i mer an 40 0 ar under denn a langa tid
lamn ade ifran sig 45 5 ton silver.
I jarnforelse med ovriga land er ino m EU kan man
saledes havda att vi star oss gott. Jam fort med ovriga
varlden ar vi dock sma som gruv nation. Trots var
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overlagse nhet i Europa svara de Sverige bara for 2 %
av varldens sam lade jamma lms prod uktion under ar

2000.
Ma ha nda pagaende pr osp ekter ing bade bland
proffs och amatorer kanske kan ge oss nya mojligheter
att starta gruv drift i framtiden . Lat oss i varje fall
hop pas dett a.
Ett annat intressant omrade ar prisern a pa olika
metall er. Har kan narnnas att guldpriset den 15 april
2002 stod i 99. 776 kr kilot. Silverpri set vid samrna
tidpunkt var 1.52 3 kr/kg . Annu hogre ar prisern a pa
platinam etaller. Kilopri set for platin a var sa ledes vid
samma tidpunkt 179.205 kronor , far palladium 123.681
kronor och for rodium 329.151 kronor.
For de vanliga min eral en, sadana som koppar, bly
och zink ar prisem a givetvis betydli gt blygsamm are.
Kopp ar betalades sa ledes med 16.032 kr per ton,
bly med 4.842 kr/ton och zink med 8.205 kr/ton.
For aluminium var pri set betydli gt hogre, eller
13.900 kr/ton. Hogst i kurs stod nickel med 6 1.256 kr/
ton

A lia fak ta up pg ifte r lana de ur SGU ;s
Bergverksstat istik for ar 2000 och dess periodiska
tidskrift Minera lmarknaden med tema Jarnmalm.

