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Redan i början av maj kan gruvan 
utanför Pajala ha en ny ägare.

Det är åtminstone vad konkurs-
förvaltaren Hans Andersson hop-
pas på och arbetar efter.

– Om allt faller på 
plats når vi inom 
kort en överens-
kommelse och det 
betyder att den 
nye ägaren kan 
ta över i slutet av 
juni, säger Hans 
Andersson.

Northland gick i konkurs 8 decem-
ber förra året med skulder på om-
kring 14 miljarder kronor. Den största 
skulden, 8,2 miljarder, är till obliga-
tionsägarna som har lånat ut pengar 
till Northland genom att köpa obliga-
tioner. Även byggföretagen Metso och 
Peab har stora fordringar.

Konkursförvaltarens uppdrag är 
att sälja för att kunna betala så myck-
et som möjligt av skulderna. I första 
hand är det obligationsägarna som 
ska få igen en del av sina pengar.  

Hans Anderssons bedömning är att 
det går att få mest betalt av en intres-
sent som vill fortsätta med gruvdrif-
ten. Ett alternativ är dock att sälja och 
montera ner anläggningen.

– Slaktalternativet är väldigt trå-
kigt. Så mycket skulle skingras. Det 
finns ju en fungerande gruva och en 
nedmontering skulle vara tråkig. Det 
skulle också vara en förlust för dem 
som jobbat i gruvan.

Priset på järnmalm är just nu för 
lågt för att det ska löna sig med bryt-
ning i Kaunisvaara, enligt Hans An-
dersson. Det innebär att en ny ägare 
måste hålla anläggningen i skick tills 
priserna stiger och det blir lönsamt 
att bryta malm där igen.

Tillgångarna i bolaget är värderade 
till 1,2 miljarder kronor. Konkursför-
valtaren säger att en köpares syn på 
affärsmöjligheterna får stor betydelse 
för priset. 
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Gruvsverige 
2015
Kartan visar alla gruvor i Sverige som är i gång  
eller nyligen stängts, vilken kommun de ligger i, 
vad som bryts där, samt inom parentes vilket år – 
eller århundrade – gruvan togs i drift.

Malmberget, Gällivare
- Järn

(1820-tal)

Kiirunavaara, Kiruna 
– Järn

(1860-talet) Tapuli, Pajala
– Järn

(2012-2014)

Gruvberget, Kiruna
– Järn
(2010)

Aitik, Gällivare
- Koppar, silver, guld

(1968)
Ersmarksberget (Blaiken) 

Sorsele
– Zink, bly, guld, silver

Nedlagd

Svärtträsk, Storuman
– Zink, bly, silver

Nedlagd

Svartliden,  
Lycksele/Storuman

– Guld, silver
(2004)

Renström, Skellefteå
– Bly, zink, koppar, 

silver, guld
(1948)

Garpenberg, Hedemora
– Bly, guld, koppar,  

silver, zink
(1200-talet)

Lovisagruvan, Lindesberg
– Bly, silver, zink

(1993, 2004)

Zinkgruvan, Askersund
– Zink, bly, koppar, silver 

(1700-talet)

Lunnom, Bjuv
– Klinkrande lera

(1748)

Dannemora, Östhammar
– Järn

(från 1200-talet, återstart 2012, 
tagen ur drift 2015)

Kankberget, Skellefteå
– Guld, tellur

(2012)

Björkdal, Skellefteå
– Guld, koppar, silver

(1989)

Maurliden och  
Maurliden Östra, 

Norsjö
– Bly, koppar, zink, 

guld, silver
(2000 och 2010)

Kristineberg, Lycksele
–Bly, guld, koppar, 

silver, zink
(1940)

Kringelgruvan
– Grafit
(2014)

Källor: Bergsstaten och SGU – Sveriges geologiska undersökningar 
samt regeringsrapporten Sveriges Mineralstrategi

30 000 sysselsatta
Gruvbolagen har strax under 8 000  
anställda. Antalet som har arbeten 
kopplade till gruvindustrin beräk-
nas vara ungefär tre gånger så 
många. Det innebär att drygt  
30 000 personer sysselsätts av 
gruvorna i Sverige.

Prisras på järnmalm
Priset på det järnmalmspulver, 
”fines”, som producerades i Tapuli 
var 200 dollar per ton för fyra år 
sedan. I förra veckan var priset 53 
dollar. Priset på järnpellets som 
produceras i LKAB-gruvan är något 
högre: Som högst var det 220 dol-
lar, i förra veckan 75 dollar per ton.
Orsaken till prisraset är att Kina 
köper mindre malm, samtidigt som 
de stora järnmalmsproducenterna 
Australien och Brasilien fortsätter 
att bygga ut. Effekten av det ökade 
utbudet är att priserna förblir låga. 
Analytiker tror att priset på fines 
kommer att ligga på 20-40 dollar 
per ton i år.

Källa: SGU

Kom och köp en 
olönsam gruva!

Äldre bolag  
klarar sig bättre
Äldre och etablerade gruvbolag 
klarar sig medan nya har svårare 
att få det att gå ihop.

– De nyetablerade är i en dyr upp-
startsfas där ofta tilläggsinvesteringar 
behövs medan de äldre företagen inte 
behöver göra stora investeringar. De 
äldre och etablerade har redan fung-
erande produktionssystem och logis-
tik, säger Per Ahl, vd för Svemin, som 
är branschorganisationen för gruvor, 
mineral och metallproducenter.

Både Boliden och LKAB fortsät-
ter att investera i nya gruvor medan 
Northland och Dannemora mineral 
gått i konkurs. Priset på basmetaller 
som zink, koppar, silver och bly går 
upp, medan järnmalmspriset har 
rasat de senaste fyra åren.

– Min känsla är att de flesta nya 
satsningar på järnmalm har lagts på is 
på grund av priset, säger Per Ahl.

Han tycker att det är svårt att säga 
om gruvan i Pajala har någon framtid.

– Efter konkursen är det rea på gru-
van. Den går att köpa till ett lågt pris, 
men den som tar över måste ha kapital 
för att få i gång driften och vänta ut 
högre priser.
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Huvudinkomst
Järn

Basmetallerna zink, bly,  
koppar och silver.

Guld

Industrimineral

Ingen brytning pågår

Kirunagruvan störst
Kirunagruvan är världens största 
underjordsgruva för järnmalm. På 
andra plats ligger gruvan i Malm-
berget. 
Mellan 2009 och 2012 sattes nio 
gruvor i drift. Tre av dem – Tapuli 
i Pajala, Maurliden Östra och 
Dannemora har tagits ur drift.  
Blaiken och Svärtträsk är nedlagda. 
Sammanlagt är nu 16 gruvor i drift. 
13 är mineralgruvor och tre räknas 
som industrimineral gruvor: Vram 
och Lunnom i Skåne där man tar 
upp lera, och Sveriges nyaste gruva 
Kringelgruvan, där man tar upp 
grafit.
Äldsta gruvan i drift är Garpenberg 
i Dalarna, som öppnades redan på 
1200-talet. Minst är Lovisa gruvan i 
Lindesberg.

Vram, Bjuv
– Eldfast lera

(1797)


