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TANKEGÅNGAR KRING SMÅMALMSBRYTNING 

Rolf Sahlstedt, NSG, Stockholm, och Curt Wichmann, TYRENS, 
STOCKHOLM 

Jag är tacksam för det här tillfället att presentera NSG, 
Nämnden för statens gruvegendom, en myndighet hos vilken 
många av er kanske är mindre kända. 
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NSG bildades 1973 med uppgifter att förvalta den statliga 
gruvegendomen, samt att utvidga och tillvarata denna på 
bästa och effektivaste sätt. Utvidgningen av gruvegendomen 
sker genom egen prospektering. Det har varit ren prospek
tering, dvs uppletande av malmen som kunnat vara av in
tresse för den etablerade gruvindustrin. Prospekteringen 
har varit landsomfattande och i huvudsak inriktad mot bas
och ädelmetaller. De senare åren har NSG även bedrivit en 
omfattande industrimineralprospektering. Den statliga år
liga budgeten till NSG:s prospektering ligger på ca 50 
Mkr. Staten har ej sedan Adakepoken drivit en gruva i egen 
regi, utan arrenderar som regel ut fyndigheter till de eta
blerade gruvbolagen. Jag nöjer mig med denna korta presen
tation. Men jag vill säga att vi har en lovande situation i 
några av våra projekt. 

Alla i mineralbranschen vet att mycket stora krav beträf
fande tonnage och halter ställs på en fyndighet i dag för 
att den ska vara ekonomisk. De mindre fyndigheter som på
träffas genom prospekteringen ägnas litet intresse, spe
ciellt om de ligger utanför de etablerade anrikningsområ
dena. Dessa fyndigheter lämnas oftast utan mer ingående 
undersökningar och hamnar i arkiven under rubriken "oin
tressanta". Som en "småfyndighet" betraktas inom NSG en 
sådan som inte i sig själv kan bära kostnaderna av ett eget 
anrikningsverk, eller transporten till ett sådant. 

Tanken uppstår då om inte ett antal småfyndigheter inom 
skilda delar av landet gemensamt kan bilda tillräckligt 
underlag för en ekonomisk exploatering av dessa med hjälp 
av ett "mobilt" anrikningsverk. Med anledning av dessa 
tankegångar, om än ej revolutionerande, lät NSG genom 
Tyrens i fjol utföra en utredning med syftet att ge väg
ledning om vilka krav som bör ställas på "småfyndigheter" 
för att de skall kunna ekonomiskt brytas, under förutsätt
ningen att ett "mobilt" anrikningsverk fanns tillgängligt. 
Resultaten av denna utredning presenteras här av Curt 
Wichmann från Tyrens. 
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Vi har tonnagemässigt antagit att en liten malm utgörs av 
några hundratusen ton. Vidare har vi tänkt oss utnyttja ett 
mobilt anrikningsverk vid flera fyndigheter. 

Brytning och anrikning av små malmer skiljer sig inte från 
annan gruvteknik. Men med en kombination av gruvteknik och 
entreprenadtänkande kan man få ett bra koncept för små
malmsbrytning. 

Det speciella gruvkunnandet kan appliceras på identifiering 
av malm, eventuellt brytning av smala malmer, och att hålla 
ner gråbergsinblandningen . Vidare är anrikningen själva 
hjärtat i processen och kräver specialistkunnande . Övrig 
verksamhet som annan brytning av ramper och dagbrott, 
transport, underhåll och krossning kan skötas på entrepre
nad. 

Anrikning bör alltså ske med mobilt verk med i grundkoncep 
tet standardenheterna malning, gravimetrisk separering 
och/eller flotation samt slighantering. Till detta grund 
koncept kan kopplas enheter fört . ex. ex tra flotation, lak
ning eller elförsörjning. Utrustningen placeras på en be
tongyta med täckning av tält eller enklare plåtkonstruk
tion. 

Deponering av anrikningssanden kan antingen ske i gamla 
gruvhål, i sjöar eller i naturliga svackor i naturen 
(figur 1). Statens narturvårdsverk har genom försök på 
gammal gruvvarp och anrikningssand i Bersbo anvisat en me 
tod där man täcker materialet med ett lerlager och där 
ovanpå ett tjockare moränskikt för att undvika vatten- och 
lufttillf]öde i restmaterialet. 

Miljöfrågorna anses vara en av de största stötestenarna vid 
nyetablering av svenska gruvor. Det är viktigt att man från 
början projekterar in åtgärder mot miljöpåverkan så att när 
arbetet är slutfört och man ger sig på nästa objekt, inte 
drar på sig ett omfattande efterbehandlings - och därtill 
hörande kontrollprogram. 

Genom att lägga upp schaktmassor och hålla isär massor av 
varierande kvali t et kan man enkelt täcka sanddeponin eller 
göra landskapsmoduleringar om så behövs . 

En annan stötesten uppfattas myndighetssidan vara. De in
stanser som har rätt att yttra sig är förutom bergmästaren 
för utmål. 

Koncessionsnämnden för miljöskydd 

Länsstyrelse, naturvårdsverk, kommun och allmänhet 

Vattendomstol 

Byggnadsnämnd 

Länsarbetsnämnd 

Regeringen enligt naturvårdslagen 
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Det finns en röd tråd för att underlätta kontakterna med 
myndigheter. Genom att tidigt samverka med myndigheter kan 
man underlätta och påskynda beslut, men det kräver att ar
betet planeras i förväg och planeras in i den totala pro
jekteringen. 

Det är med andra ord viktigt att miljö- och myndighetsarbe
tet planeras så att man i slutänden slipper fördyrande om
fattande arbeten och likaså förseningar. 

Hur ser då en tidplan ut för ett gruvprojekt med småmalmer? 
Denna tidplan (figur 2) tar upp de aktiviteter som behöver 
gås igenom. Flera aktiviteter kan gå parallellt. Tre punk
ter är kritiska. 

1. Beslut om att starta förprojektering 

2. Koncessionsnämndens beslut, vilket normalt tar ca 6 
månader från inlämnandet 

3. Processtart 

Jag tror att ett projekt med brytning av småmalmer kan från 
beslut till start ta ca 12 arbetsmånader. 

Vid vår projektering av Terra Minings guldgruva i Väster 
botten kunde vi konstatera att verksamheten startade på 18 
månader. Där skulle ca 800.000 m3 jord flyttas, 4-5 km väg, 
anrikningsverk med industriplan och dammar för ca 5 Mton 
malm byggas. Brytningstonnaget är ca 300.000 ton/år. Vid en 
nyöppnad guldgruva i Nevada som jag besökte i somras kunde 
start ske 5 månader efter beslut. 

Låt oss titta lite på vad det kostar att bryta en liten 
malm. Jag har i detta kalkylfall räknat på en årsbrytning 
av malm på 100.000 ton/år. 

En konventionell etablering med jordschakt, vägbygge, el, 
dammar, betongarbeten kostar för varje objekt ca 10-15 
Mkr. Därtill kommer en mobil enhet med gruv- och anrik
ningsutrustning på ca 20-25 Mkr. 

Vid avskrivning på 10 år betyder det en total produktions
kostnad av 200 kr/t i dagbrott och 300 kr/t under jord. Av 
kapitalkostnaderna utgörs ca 50 kr/t av kostnader för de 
mobila enheterna. 

Skulle däremot avskrivningen ske på ett objekt (2-4 års 
brytning) ökar den totala produktionskostnaden med 10-20 %. 

Ponera att vi har en malm med malmvärdet 300 kr/t och att 
den lämpar sig för dagbrottsbrytning. Överskottet 100 kr/t, 
100.000 ton/år indikerar ett ekonomiskt överskott av 10 
Mkr/år före skatt. 
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Ett malmvärde av 300 kr/t betyder vid ca 60 % totalutbyte 
ett insitu malmvärde av 500 kr/t. 

Med dagens noteringar motsvarar det en malm med 2-3 % Cu 
eller 5-6 g/t Au . 

Jag kan sammanfattningsvis konstatera att vi i vårt koncept 
för brytning av småmalmer visat att 

teknik finns idag att bryta småmalmer 

det finns en möjlig väg att planera miljö- och 
myndighetskrav 

det tar ca 1 år att starta verksamheten 

vi idag kan bryta en liten malm med god lönsamhet 

med en investering av 30-40 Mkr kan man få igen 
pengarna redan efter 2- 3 år . 

Intresset för brytning av mindre fyndigheter har det se
naste året ökat väsentligt vilket medfört att NSG haft 
anledning att granska sitt innehav av "småfyndigheter". 
Redan nu kan några nämnas, om än mer eller mindre full
ständigt undersökta, vilka kan vara av intresse : 

Nautanen, en koppar/guldfyndighet i Gällivareområdet 

Tjärrovaare , komplexmalm i Kåbdalisområdet 

Några nickelfyndigheter i Skellefteområdet 

Isakgruvan en zink/blyfyndighet utanför Hofors 

Några industrimineralobjekt i Mellansverige 

Utöver detta har gruvbolagen säkert många, mindre fyndighe 
ter på sådant avstånd från anrikningsverk att de bara kan 
bli intressanta i smågruveverksamhet . 

För NSG är det glädjande att intresset ökar för exploate
ring av småmalmer och jag vill genom detta inlägg inbjuda 
intressenter till samarbete inom prospektering och exploa
tering av intressanta fyndigheter. NSG anser att en bredd
ning av gruvindustrin är önskvärd och studerar för närva
rande möjl i gheterna att ingå som delägare i gruvprojekt och 
kanske som delfinansiär av ett mobilt anrikningsverk. 

Vi från TYRENS stödjer utifrån våra kunskaper och erfa
renheter NSG:s uppfattning. Vi ämnar därför att på olika 
sätt medverka vid den fortsatta exploateringen av små
malmer. 
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