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Svar på skrivelse om gruvdrift i Dalsland
LRFs regionstyrelse i Västra Götaland har fått en sent inkommen motion från
Bengtsfors kommungrupp, som därför hanteras som en skrivelse.
Styrelsen för LRF Västra Götaland har stor förståelse för den oro som dessa projekt
orsakar i berörda bygder. Vi förespråkar inte ett förbud mot brytning av mineraler, men
anser att regelverket behöver förbättras.
Frågan kring gruvbrytning är komplicerad ur flera perspektiv. På flera platser i landet
pågår sökandet efter värdefulla mineraler och detta har fått debatten om dagens
regelverk att ta fart. Frågan har också hanterats i den statliga Alunskifferutredningen
(SOU 2020:71) som LRF medverkade i. Där var syftet att se över tillgången till
- och utvinningen av – värdefulla mineraler i alunskiffer. Vår ingång i
utredningsarbetet var dock ett bredare anslag där vi vill se över hela
minerallagstiftningen som vi menar är föråldrad och rättsosäker. Våra invändningar
är bl a:
Dagens lagstiftning ger orimligt stora fördelar till den som vill genomföra prospektering
eller brytning av mineral. Detta genom att det är ganska lätt att muta in ett område –
oavsett hur realistiskt en kommande brytning är. Detta skapar också en marknad för
lycksökare.
Markägaren saknar inflytande över processen på den egna marken och
undersökningstillstånden lägger en död hand över marken för många år framöver.
Eftersom processerna sträcker sig över många år får det en långvarig negativ påverkan
på berörda markägares och företagares planering. Motsvarande oro finns naturligtvis i
hela de bygder som berörs och påverkar även möjligheterna att skapa förutsättningar för
inflyttning och utveckling.
Det är först i ett mycket sent skede som det tydligt redovisas vad som konkret ska göras
på platsen och den enskilde kan avgöra hur påverkan ser ut och hur stor den blir samt
vilka risker som finns för mark, luft och vatten. Minerallagstiftningen behöver alltså
ändras så att äganderätten stärks. Samtidigt behöver eventuella brytningseffekter på
närområden prövas betydligt tidigare så.
Tyvärr har varken utredningen eller det politiska påverkansarbetet i övrigt gett någon i
grunden ändrad syn på detta. Samtidigt konstateras att antalet nyöppnade gruvor i
Postadress
Box 114
532 22 SKARA

Besöksadress
Kämpagatan 1
532 36 SKARA

Telefon
010-184 40 00

E-post
vastragotaland@lrf.se
Hemsida
www.lrf.se

2(2)

framförallt södra Sverige är i stort sett obefintligt. I flera av de nu aktuella fallen råder
stor osäkerhet om projekten kommer klara den mycket omfattande miljöprövning som
föregår ett beslut om brytning.
Med vänliga hälsningar
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

