
Schema gruvdiskussion

Upplägg: Fem pass under två dagar där de första fyra används för att diskutera fyra områden och det femte sista för att fastslå ställningstagandet.
Deltagarna delas in i grupper om fem personer blandat mellan kretsar. Grupperna diskuterar föreslagna frågor och egna frågor som hör till passets område.
En kort gemensam sammanfattning efter varje gruppdiskussion avslutar varje område/pass. 
Nils gör sammanställning för ställningstagande efter lördagen och inför femte passet på söndag.

Lördag Områden Frågor, utifrån föreningens mål och arbete: Tid
15:30 1. Miljöpåverkan Vilka malmer tycker vi kan brytas - sulfidmalm, alunskiffer, magnetit? Olika problem med försurning, radioaktivitet osv.

Vill vi förbjuda brytning av uran, kvicksilver, kadmium och bly? Arsenik? Andra ämnen/mineral?
40 min. Hur upprätthåller vi principen om att förorenaren betalar? Tillsyn, försäkringar, ekonomiska depositioner/garantier? 30

Hur hindrar vi gruvindustrins oförutsägbara och ohållbara kultur av att lösa problem allt eftersom (ad hoc)?
På vilka villkor om några, kan gruvdammar med gruvavfall accepteras?

16:00 Sammanfattning 10

16:10 2. Lagar Hur ska markrättigheter för ursprungsbefolkning, markägare och lokalsamhället tillgodoses i förhållande till gruvindustrin?
   /reglering Hur ska påverkan från gruvindustri hindras i skyddade områden (naturreservat, nationalparker, N2000 osv)?

I vilket skede av gruvansökan bör miljöprövningen ske?
Vad behövs för att tillsyn av gruvindustrin ska fungera? Kompetensutveckling, egenkontroll, regleringar, vad? 30

40 min. Vem ska kunna säga nej till prospektering/gruvdrift? Kommunalt veto, markägare, renskötare, vad?
Hur ska Sveriges mineralstrategi ändras för att ge ett hållbart resursutnyttjande?

16:40 Sammanfattning 10

16:50 3. Energi Hur kan gruvindustrins stora energianändning (el/fossilt) kombineras med Sveriges klimatmål?
   /klimat Hur ska föreningen förhålla sig till brytning/borrning efter fossila mineraler (gas/olja/kol) inklusive uran?

Vilka subventioner om några bör gruvindustrin få? Energiskatt, deponiskatt? 30
40 min. Vad kan göras för att driva på återvinningsgradern och effektivisera användningen av mineraler?

17:20 Sammanfattning 10

Söndag
09:00 4. Ekonomi Hur kan gruvindustrins intressen balanseras i förhållande till andra näringar i länet/landet?

Hur hög ska mineralskatten vara och hur ska den användas?
40 min. Vilka behov ska gruvbrytningen tillgodose? Ekonomisk spekulation med guld/diamanter, mer basmetaller, vad? 30

Hur kan mineralpriser (nybrytning och återvinning) återspeglar kostnader för miljöskador och risker?
Hur ska föreningen förhålla sig till den starka kopplingen mellan gruvboomen och kraven på ekonomisk tillväxt?

09:30 Sammanfattning 10

09:40 5. Policy Framtagning av ställningstagande / länspolicy för gruvfrågor samt preliminär planering för aktiviteter. 50
   /planering

10:30 50 min

Mål: Ett ställningstagande/regional policy i gruvfrågor från länsförbundet Västerbotten, för vårt eget arbete samt referensgruppens arbete med föreningens gruvpolicy.
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