Motion Västra Götaland nr 11

Avskaffa minerallagen
Saleby och Åmåls lokalavdelningar samt Bengtsfors kommungrupp
Bristerna med dagens minerallagstiftning blir allt tydligare. Det är alldeles för lätt att
få tillstånd att söka efter mineraler i förhållande till vad det innebär för markägarna
och bygden. Tiden för undersökningen är alldeles för generös, den lokala delaktigheten för liten och ersättningarna till markägarna vid eventuell utvinning är allt annat
än affärsmässig.
Minerallagstiftningen är föråldrad. Den bygger på statens historiska behov att ta fram
mineraler för att tillverka kanoner och skeppsspik.
Idag ser det helt annorlunda ut. Nu är det starka kommersiella krafter – inte minst utländska – som vill nyttja en generös lagstiftning för att undersöka våra marker – även
i områden där det uppenbart kommer vara omöjligt att starta en gruva. Än mer attraktivt blir vårt regelverk då ersättningen vid eventuell brytning är blott 2 promille att
dela på mellan markägare och stat.
Inflytandet för berörda markägare och bygder är ytterst begränsad. Sverige har således blivit en marknad för lycksökare från hela världen och detta är inte rimligt.
Tidigare har LRF konstaterat att våra krav på förändring inte fått något politiskt gehör. I januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna finns dock frågan med. Där sägs att prospektering och nyexploatering av kol, olja och fossilgas ska
förbjudas och att regelverket runt brytning av alunskiffer skärps. Detta öppnar för en
översyn av hela regelverket.
LRF Västra Götaland anser att LRF måste höja trycket i frågan. Situationen blir alltmer akut och som vi ser det är den bästa lösningen att hela minerallagen avskaffas.
Undersökningar kan då bara ske genom en uppgörelse mellan markägare och exploatör, samt underkastas tillståndsansökan enligt Miljöbalken. Det måste då också ställas krav på att sökanden är en seriös aktör som verkligen har kompetens och förmåga
att genomföra en tillståndsprocess, samt eventuell utvinning.
En sådan förändring skulle stärka lokalsamhällets ställning eftersom undersökning
och exploatering kräver tillstånd av såväl markägare som av miljöbalken. Vi tror
också att detta kommer leda till att uppenbart orealistiska projekt aldrig ens kommer
påbörjas.
LRF Västra Götaland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen
att

verka för att minerallagen avskaffas.

