
Förslag till förändringar av Verksamhetsriktlinjerna för att inkludera
gruv- och mineralfrågor.

De flesta av punkterna som följer är nya förslag. Vid några tillfällen så är tillägg inklippta i 
befintliga punkter i verksamhetsriktlinjerna. Vilka punkter det är ser du på att ett textstycke i 
punkten är skrivet i fet stil. 

4. Föreningens roll i det hållbara samhället. (sidan 13 i VRL 2011-2014)

Naturskyddsföreningen ska verka för att: 

• Klimatfrågan och utnyttjandet av icke-förnybara resurser ska integreras med andra 
viktiga frågor för att nå en helhetssyn i arbetet för det hållbara samhället.

• Brytningen av icke-förnybara resurser som mineraler, metaller och fossila bränslen, 
inklusive torv, ska minimeras utifrån samhällets behov och långsiktigt hållbar miljövård.

• Minerallagen ska integreras i miljöbalken och en fullständig miljöprövning ska föregå en 
ekonomisk prövning av mineralutvinningsprojekt.

• Försiktighetsprincipen ska tillämpas vid nyetablering av verksamheter för energiproduktion 
och mineralutvinning.  

• Ingen prospektering av mineraler och fossila bränslen ska tillåtas på jordbruksmark, i vatten 
eller i skyddsvärd natur.

5. Prioriterade miljöfrågor (sidan 17)

5.1 Skog i Nord och syd (s 18)

• Skyddsvärda skogar ska bevaras och skyddas från exploatering för mineralutvinning, 
energiproduktion eller annan utrymmeskrävande verksamhet.

5.2 Jordbruk och livsmedelstrygghet (s 23)

• Jordbruksmark för livsmedelsproduktion ska bevaras och skyddas från exploatering för 
mineralutvinning, energiproduktion eller annan utrymmeskrävande verksamhet.

5.3 Klimatförändringar (s 28)

• Återvinning av metaller och mineral ska prioriteras och uttaget av nytt mineral minimeras. 
• En snabb omställning till hållbara system för energi, transporter och livsmedel, där kärnkraft

och fossil energi, inklusive torv, avvecklas och planer på ny vattenkraft, uranbrytning och 
extraktion av fossila bränslen i Sverige stoppas.

5:4 Miljögifter i samhälle och natur (s 33)

• Värna vårt dricksvatten.  Utvinningen av ändliga resurser får inte påverka vattenkvaliteten 
negativt. 

• Förbjud utvinning av bly, kadmium, kvicksilver och uran.



• Utvinning av ändliga naturresurser som mineral och fossila bränslen ska stå för sina egna 
miljökostnader i alla led. Ekonomiska medel ska avsättas vid uppstart som garanti för 
verksamhetens åtaganden.

• Mängden avfall som deponeras vid mineralbrytning ska kraftigt reduceras. Detta ska ske 
genom att allt material som bryts separeras och behandlas på ett sådant sätt att det kan 
användas utan fara för miljön.

• Deponi av avfall ska endast ske när inga andra alternativ finns. Det ska då ske på ett 
långsiktigt säkert sätt för att minimera utsläpp.

Funderingar från Nils och Maria: 
- Hur skapar vi ett gruvnätverk inom NF? Via motion eller rådslag? Hur fungerar de 

nya reglerna för nätverk? Är det något vi bör satsa på? Att kunna underteckna 
skrivelser med Naturskyddsföreningens gruv- och mineralnätverk och att arbetet 
därigenom är officiellt sanktionerat av Naturskyddsföreningen är ett steg på vägen? 

Ska vi ha punkter för saker som vi inte hann diskutera? 
- Samarbete internationellt? Internationell solidaritet? Sverige som föregångsland?
- Gruvskatt? Ersättning till markägare?
- Mänskliga rättigheter, rätt till mark, intressekonflikter?
- Vad mer?

En viktig sak som vi bör ha ett gemensamt svar på: Vad är vårt mål? Vilket är det bästa scenario vi 
kan föreställa oss? Vad är miniminivån för att vi ska vara nöjda med förändringarna i VRL:en? Har 
vi helt slopat idén på att ha gruv- och mineralfrågor som ett prioriterat område? Eller ska vi gå in på
alla fronter samtidigt? Under varje punkt och som en egen punkt? (prioriterat område)


