Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd för Solvik nr 61, Bengtsfors kommun
Diarienummer 001260/2019

Agnico Eagle Sverige AB ansöker om ytterligare ett undersökningstillstånd för guld och koppar i
området intill Ö. Silen i Bengtsfors kommun. Sedan tidigare har företaget ansökt och beviljats
undersökningstillstånd för totalt 8124 ha inom samma område.
Regionstyrelsen för LRF Västra Götaland vill med detta yttrande lyfta fram den osäkerhet som
prospekteringen skapar för enskilda markägare och företagare i den här regionen.
Ett undersökningstillstånd innebär en inmutning där markägarens förfoganderätt inskränks. Det leder
till att utvecklingsbeslut och investeringar skjuts upp. Försäljning av fastigheter försvåras och
fastighetsvärdet påverkas negativt. Markägarens inflytande över processen är nästintill ingen alls.
För de som äger och brukar marken skapar detta en stor oro och osäkerhet som man måste leva med
under väldigt lång tid eftersom ingen vid detta tillfälle kan säga om - och i vilken omfattning –
gruvdrift kan bedrivas.
Det aktuella området, Solvik 61 ligger i ett område med stora friluftslivsvärden i form av Dalslands
sjö- och kanalsystem, (DANO). Enligt den beskrivning som är bilagd Naturvårdsverkets beslut anges
att exploatering av mineralfyndigheter påtagligt kan skada dessa värden.
Ett hållbart friluftsliv och en hållbar besöksnäring är av stor betydelse för den fortsatta
landsbygdsutvecklingen i Dalsland och i det aktuella området i synnerhet. Exploatering av gruvdrift
skulle ha stor negativ påverkan på den utvecklingen.
Naturen i och runt om hela det tillståndsområde Agnico Eagle avser undersöka och exploatera består
av stora sammanhängande sjösystem med en rik fiskfauna. Sjösystemen ligger i avrinningsområde för
Göta Älv. En negativ miljöpåverkan inom tillståndsområdet skulle därmed få mycket stora
konsekvenser för boende och företagare runt om vattendragen
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet
för människors hälsa och miljön (2 kap 6 § miljöbalken). Av de värden som finns inom området kan
man starkt ifrågasätta om denna plats kan anses lämplig för framtida gruvdrift.
Utifrån vad som anförts ovan anser regionstyrelsen för LRF Västra Götaland att bergmästaren i sin
prövning av undersökningstillståndet ska ta stor hänsyn till och beakta de motstående intressen samt
noggrant pröva undersökningsområdets lämplighet för mineralprospektering. Att tydliggöra detta
redan tidigt i processen skulle skapa ökad tydlighet för alla inblandade.
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