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Käre Ibrahim, 

 

Gruvindustrin har avgörande betydelse för Sveriges framtid. Gruvor bidrar till tillväxt, stärker 

lokalsamhällen och är en motor för utveckling, särskilt i norra Sverige. Inte minst LKABs och 

Bolidens mångåriga verksamhet visar detta. Många mottog därför LKABs larm om att 

malmen i Kirunagruvan kommer att ta slut tidigare än väntat med förvåning och oro. Din 

företrädare Mikael Damberg uppmuntrade bolaget till ytterligare prospektering för att 

identifiera nya fyndigheter, men uteslöt inte att låta bolaget lösa frågan utomlands. 

Reaktionerna på LKABs besked visar med stor tydlighet att fortsatt brytning av järnmalm i 

Sverige är en ödesfråga för både Norrbotten och Sverige. 

 

Därför är det beklagligt att lovande gruvprojekt i olika delar av Sverige hålls tillbaka, trots att 

de kan vara avgörande för särskilt mindre kommuners framtida välfärd och hållbara tillväxt. 

Beowulf lämnade först in sin ansökan om bearbetningskoncession för Kallak-projektet i 

Jokkmokk i april 2013! Sedan dess har ärendet skickats fram och tillbaka mellan Bergsstaten, 

Länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och regeringen. Frågan 

ligger nu sedan 2017 för andra gången hos regeringen för beslut. Beowulf Mining har alltså 

väntat i över fem år på slutgiltigt besked i frågan! Hittills har företaget investerat över 77 

miljoner kronor i projektet, den största obearbetade järnmalmsfyndigheten i Europa. Trots 

den långa väntetiden och därav följande osäkerheten har vi fortsatt investera, eftersom vi är 

övertygade om att Beowulf till fullo har uppfyllt villkoren för en bearbetningskoncession. 

 

Vi var särskilt kritiska mot Länsstyrelsens hantering av vår ansökan och dess oförmåga att 

följa den etablerade processen. I dess sista yttrande november 2017 gav man en felaktig bild 

av projektets ekonomiska betydelse och motsade sitt eget ställningstagande från 2015, då 

man beaktade både de norra och södra delarna av Kallakprojektet. 2017 valde man att bara 

ta hänsyn till den norra delen av Kallakprojektet, som skulle ge underlag för gruvdrift i 14 år, 

medan vår klart deklarerade avsikt alltid har varit att få bearbeta även den södra delen, som 

en fortsättning på Kallak Norra, vilket skulle förlänga livslängden till 25 år eller mera! 

 

Det är oacceptabelt att svenska myndigheter har sett företaget investera och genomföra 

omfattande verksamhet i mer än 10 år och ändå inte ta beslut. Kallak är företagets främsta 

tillgång på vilken vi bygger vår framtid. Vi har gjort allt vi kan för att säkra att vår ansökan 



lever upp till reglerna. Vi är inte av LKABs eller Bolidens storlek, så för Beowulf och dess 

aktieägare är 77 miljoner kronor en fråga om överlevnad. Vi anser att om Bergsstaten har 

sagt att tillstånd bör ges, då bör det vara ett enkelt beslut för regeringen och inte en 

politiserad fråga.   

 

Vår uppfattning är att en modern och hållbar gruva i Kallak gynnar Jokkmokks långsiktiga 

välfärd och stödjer utvecklingen av en diversifierad och hållbar ekonomisk framtid. I en 

studie 2017 drar forskningsinstitutet Copenhagen Economics slutsatsen att en gruva i Kallak 

direkt och indirekt kan bidra med cirka 550 nya arbetstillfällen och över en miljard kronor i 

lokala skatteintäkter under en 25-årsperiod. I förhållande till den lokala arbetsmarknadens 

storlek är 550 jobb en väldig ökning. Samma tillskott i Stockholm skulle motsvara cirka  

50 000 jobb. I dagsläget kämpar Jokkmokks kommun med en vikande ekonomi, och har 

signalerat behov av drastiska besparingar på 28 miljoner kronor de kommande två åren. En 

stor gruvinvestering skulle bidra till att vända den trenden.  

 

En gruva i Kallak skulle också kräva energi och kapacitet från järnväg och hamn, och därmed 

bli en framtidskund som stärker viktiga regionala aktörer som Vattenfall, Inlandsbanan och 

Luleå hamn, alla naturliga samarbetspartners för Beowulf. Gruvan skulle stimulera 

verksamheternas tillväxt och gynna ägarkommunerna. Stark infrastruktur i Norrbotten är en 

förutsättning för investeringar i ny företagsutveckling. 

 

Hittills har dock gruvans eventuella påverkan på samisk kultur och renskötsel präglat 

debatten mer än jobb och ekonomi. Vår uppfattning är att renskötsel och gruvdrift kan 

samexistera, vilket har bevisats av flera andra svenska gruvprojekt. Vi har sökt dialog med 

Jåhkågasska sameby för att nå ett gott samarbete framöver, och har medverkat i arbetet 

med OECDs Rural Policy Review ”Linking the Indigenous Sami People with Regional 

Development in Sweden”, som nyligen presenterades i Luleå. Vi tänker göra allt vi kan för att 

genomföra rapportens rekommendationer och står ständigt redo för dialog med berörda 

samer och att söka lösningar. Vår VD Kurt Budge har träffat Sametingets ordförande och 

andra ledande samiska företrädare i Luleå, och vi hoppas att fortsatta möten ska bli möjliga.  

 

Andra lokala intressenter har visat stort intresse. Vi är särskilt glada över att 

kommunstyrelsens ordförande Robert Bernhardsson och hans motsvarighet i Luleå, Niklas 

Nordström har varit tydliga i sitt stöd för en gruva. Vi står också i löpande kontakt med VD-

arna för Inlandsbanan och hamnen i Luleå, i och med att de ser Kallak som en framtida kund.  

 

Vi tvingas dock också notera växande oro från viktiga aktörer. Bolidens VD Mikael Staffas 

sade vid ”Future Mine and Mineral”-konferensen i Stockholm i januari 2019 att om ett 

företag investerar och upptäcker en tillgång bör man också få möjlighet att använda den. 

Niklas Nordström ansåg nyligen att ”Sveriges gruvpolitik har gått i baklås” och att ”det är 

oerhört svårt att öppna nya gruvor i Sverige”.  IF Metalls ordförande Marie Nilsson sade för 

en tid sedan att ”de långa tillståndsprocesserna skrämmer bort investerarna”! Enligt vår 

uppfattning måste detta vändas. Vi noterade därför med tillfredsställelse statsminister 

Stefan Löfvens uttalande nyligen i Radio Norrbotten att ”Sverige ska vara en stark 

gruvnation, men det är också viktigt att vi håller på hållbarheten, att vi gör det så 



miljövänligt som möjligt” och hans deklaration nyligen att regeringen kommer att satsa på 

kraftfulla åtgärder för att ”hela landet ska leva”.  Vi delar helt dessa uppfattningar. 

 

Beowulf ägs idag till över 61% av svenska ägare, är noterat på svenska småföretagsbörsen 

Spotlight och har i flera år varit en engagerad investerare i Sverige. För oss är det 

svårbegripligt att man visar stor oro för LKABs framtida malmreserver i Kiruna, att man talar 

om den svenska gruvindustrins stora betydelse, att järnmalm ses som en strategisk tillgång 

för nationen, att politiker över hela det politiska spektrumet diskuterar vikten av regional 

utveckling i hela Sverige och att svenska myndigheter ändå ignorerar ett företag som har 

investerat 77 miljoner kronor i en utsatt landsbygdskommun där Europas största 

oexploaterade järnmalmsfyndighet finns.  

 

Vår ambition är att föra Kallakprojektet vidare i partnerskap med samhället i Jokkmokk och 

att utveckla en ytterst modern och hållbar gruva. Det finns inget bättre land än Sverige, med 

sin världsledande gruvsektor, för att förverkliga en sådan ambition.  

 

Som vi förstår det finns det för närvarande ingen officiell dead-line för hanteringen av vår 

ansökan, och vi har ingen insyn i regeringens beslutsprocess. Jag hoppas därför att Du 

snarast kan ge oss klara besked. Jag vill gärna träffa Dig personligen för att diskutera vårt 

projekt, om det skulle vara möjligt.  

 

Vår erfarenhet, som delas av flera andra gruvbolag, får skadliga konsekvenser för Sveriges 

attraktivitet för gruvinvesteringar. Jag hoppas att denna trend nu kan vändas under Ditt 

ledarskap. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

 

 

Göran Färm 

Styrelseordförande 

Beowulf Mining PLC 


